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10 mei tot en met 20 mei
23 mei tot en met 27 mei
6 en 7 juni
7 juni
8 juni
16 juni
13, 14 en 15 juni
15 tot en met 23 juni
24 juni

tevredenheidsonderzoek
2e week meivakantie
oud papier
studiedag; kinderen vrij
schoolfotograaf
schoolreis
kamp groep 8
ouder-kind gesprekken
rapport mee

Nieuws vanuit school
Beste ouder(s), verzorger(s),
Na een fijne vakantieweek wordt er weer hard gewerkt en worden er veel activiteiten ontplooid in
het kader van ons Jeelo thema.
En nu het weer wat beter is, wordt er ook dankbaar gebruikgemaakt om sommige taal- en
rekenlessen op een andere manier buiten aan te bieden of met de hele groep gezellig buiten de
lunch te nuttigen.
Tevredenheidsonderzoek
We weten inmiddels dat een aantal ouders/verzorgers dit onderzoek heeft ingevuld. Dank daarvoor!
Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan kunt u tot en met vrijdag 20 mei a.s. aan dit onderzoek
meewerken.
We hebben voor u ook op school de mogelijkheid dit tevredenheidsonderzoek in te vullen:
op maandag 16 mei en dinsdag 17 mei van 8.15 tot 9.00 uur en van 14.00 tot 14.45 uur.
Schoolreis
Het schoolreisje van groep 1 tot en met 7 staat gepland op donderdag 16 juni. Groep 1 tot en met
groep 7 gaat naar hetzelfde park. De bestemming wordt nog even ‘geheimgehouden’, want dat heeft
alles te maken met het volgende Jeelo thema.
Kamp groep 8
Groep 8 gaat 15, 16 en 17 juni a.s. op kamp. Ook deze locatie wordt nog even geheimgehouden.
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Imre, de leerkracht van groep 7/8, is met een aantal ouders druk bezig om een mooie invulling te
geven aan deze kampdagen voor groep 8.
Voor zowel schoolreis als voor het kamp van groep 8 wordt er een ouderbijdrage gevraagd.
Inmiddels hebben alle kinderen hierover een brief meegekregen. Heeft u hier nog vragen over, dan
kunt u terecht bij de directie.
Even kennismaken

Dag allemaal! Ik ben Rob Hengstman en volg sinds september de opleiding tot gediplomeerd
schoolleider. Vanaf 9 mei tot aan de zomervakantie mag ik bij Clarina Streuer een stage doen op
Kwintijn. Ik heb lange tijd in het voortgezet onderwijs gewerkt, eerst als leraar en later als
leidinggevende binnen het vmbo en het havo/vwo en wil nu de overstap maken naar het
basisonderwijs. Ik heb mijn eerste ervaringen opgedaan op een basisschool in Nieuwleusen en
daarna in Dalfsen.
Ik hoop op een leerzame periode op deze prachtige school!
Studiedag
Dinsdag 19 april hadden we als team een studiedag over “Ouderbetrokkenheid”. Deze dag werd
geleid door Peter de Vries, deskundige op het gebied van ouderbetrokkenheid. Als team hebben we
veel theorie, gebaseerd op onderzoek, tot ons genomen, zoals inzichten en meningen over
tevredenheidsonderzoeken, inrichting van 10 minutengesprekken, reacties/ emoties van ouders en
waar dit vandaan kan komen en tevens hoe hiermee om te gaan. Het was een waardevolle dag, die
ons als team zeker weer aan het denken heeft gezet en ook heeft geïnspireerd.
Als vervolg op deze dag wordt er op dinsdag 31 mei een binnenste buiten sessie georganiseerd.
Voor deze bijeenkomst worden allerlei personen/ organisaties uitgenodigd die in meer en mindere
mate betrokken zijn bij Kwintijn. Te denken valt aan buurtbewoners, Zonnehof, enkele
sportverenigingen, oud-leerlingen, een aantal ouders, schoonmaakbedrijf, KOOS en zo nog een
aantal partners meer.
Deze avond staat in het teken welk beeld er is ten aanzien van de school maar ook wat men de
school wil meegeven. Het is een avond die geleid wordt door Peter de Vries. We hopen op mooie
opbrengsten waar we als school weer mee verder kunnen.

Jeelo:
Het thema “Leren van mensen van vroeger” is volop aanwezig in de school.
De groepen 1 tot en met 4 werken deze periode over ridders en jonkvrouwen. Zowel in de
onderbouw als in de middenbouw waan je je in een kasteel. Kinderen worden klaargestoomd voor
jonkvrouw of ridder. Er wordt hard geoefend op de vaardigheden die passend zijn bij jonkvrouwen
en ridders. Donderdag 19 mei a.s. kunnen ouders (van deze groepen) komen kijken en ervaren hoe
goed de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 deze vaardigheden al beheersen.
Groep 5/6 wordt helemaal meegenomen in de tijd van de VOC. Groep 5/6 is in dit kader ook naar de
replica van de Batavia geweest, het schip dat in Lelystad te bezichtigen is.
Groep 7/8 heeft het over de oorlog, waarbij ze allemaal het boek van Anne Frank aan het lezen zijn.
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Door de situatie in de Oekraïne is het ineens een zeer actueel onderwerp.
In het kader van “adopteer een monument” is een aantal kinderen met leerkracht en ouders
aanwezig geweest bij de 4 mei-herdenking bij het monument in Raalte. Ayla, uit groep 8, heeft
tijdens deze bijeenkomst een mooi gedicht voorgedragen. Dit werd erg gewaardeerd en kreeg veel
lof!

Groep 7/8 naar Drouwenerzand
Vrijdag 20 mei gaat groep 7/8 naar Drouwenerzand. Vorig jaar hebben de kinderen geld verdiend
met de webwinkel Kwintijn Online. Een deel van de opbrengst is gedoneerd aan het Rode Kruis en
een deel is naar de deelnemende groepen gegaan. Groep 7/8 wilde van deze opbrengst heel graag
een gezellig dagje weg met elkaar. Ze hebben zelf uitgezocht waar ze met hun budget naar toe
konden. Drouwenerzand was eigenlijk iets te duur, maar met een flessenactie en hulp van ouders
die de kosten van het vervoer voor hun rekening nemen, is het gelukt. We gaan er een gezellige dag
van maken!

Datum volgende nieuwsbrief:
09 juni 2022
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