Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
We nodigen u allen van harte uit voor de Thee &
Tentoonstelling komende donderdag!
Er worden al volop presentaties voorbereid om u te
laten zien en koekjes gebakken voor de verkoop. Het
goede doel is gekozen en u leest hier meer over
verderop in de nieuwsbrief. Ondertussen wordt ook
de vitrine gevuld met Meesterwerken.
We hopen dat we veel ouders, broers, zusjes, opa’s,
oma’s en andere geïnteresseerden ontmoeten deze
avond! Wees welkom vanaf half 6.
Verder is het besluit genomen rondom andere
schooltijden. Met ingang van augustus 2019 starten
we met het 4-gelijke dagenmodel. Verderop in de
nieuwsbrief vindt u de toelichting door MR en school.

Kalender maart/april 2019
Week 12
18-22/3 Meesterwerkenweek
21/3
Thee & Tentoonstelling
17.30-18.45u
Nieuwe ouders 18.45-19.45u
Week 13
25/3
Overblijfrestaurant Vuuvliegen
26/3
Klassenraad Vlinders 20u
27/3
Klassenraad Sprinkhanen 20u
28/3
Klassenraad Vuurvliegen 20u
Week 14
4/4
Studiemiddag: lln v.a 12u vrij

Jarigen 18 t/m 25 mrt
Geen jarigen.

Geplande vervanging

19-3 ochtend: Annelies -> Willem
(werkdrukregeling)

Wij zijn als team blij dat deze keuze gemaakt is en we
gaan in de komende periode aan de slag met de praktische uitwerking hiervan.

Plannen groene schoolplein
Tijdens de T&T kunt u onze plannen voor het groene schoolplein bewonderen.
De plannen liggen er al een hele tijd, helaas laat de uitvoering even op zich wachten…
Zoals eerder gecommuniceerd zijn we hiervoor afhankelijk van wat besluiten rondom
de duurzaamheid van ons gebouw. We hopen hierover op korte termijn meer
duidelijkheid te hebben.
We zijn ook bezig met de aanvraag van een subsidie voor ons groen schoolplein. Er is
hiervoor een maximum gedrag van €17.500,- beschikbaar via de provincie.
Een mooi bedrag! We hopen hiervoor aan alle eisen te voldoen.

Andere schooltijden (namens de MR)
Wij willen iedereen die de peiling heeft ingevuld hiervoor bedanken.
In totaal hebben 125 ouders hun stem uitgebracht, dit is zo’n 71%
van het totaal aantal ouders.
Met het wegen van de stemmen (3x, 2x en 1x) gaf dit de volgende
uitslag:
Optie 1 (schooltijden blijven gelijk): 21%
Optie 2 (continu rooster en woensdag tot 12.30 uur): 70%
Optie 3 (geen voorkeur): 9%
Na een aantal opmerkingen over de weging van stemmen, hebben we ook gekeken naar
de uitslag zonder weging (elke stem telt 1 keer):
Optie 1: 25%
Optie 2: 67%
Optie3: 8%
Zoals u kunt zien, verschillen deze percentages niet veel van elkaar en is er in beide
gevallen een duidelijke meerderheid voor het starten met een 4 gelijke dagen model.
Deze uitslagen en de uitspraak van het team dat zij bereid zijn over te gaan op het
nieuwe rooster, heeft gemaakt dat de MR instemt met het veranderen van de
schooltijden in het schooljaar 2019-2020.
Een aantal ouders hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een opmerking te
plaatsen op het stembiljet. Waar nodig zullen Judith of wij contact opnemen met deze
ouders. Mochten er nog ouders zijn met vragen of opmerkingen, die dit niet hebben
aangegeven op het stembiljet, dan kunnen die natuurlijk ook bij Judith of ons terecht.

Goede doel T&T
Aankomende donderdag is de thee en tentoonstelling waarbij leerlingen hun
meesterwerken mogen laten zien aan de ouders. Het goede doel voor deze avond is St.
Michaels Primary School in Grabouw, Zuid- Afrika. St. Michaels is één van de armste
scholen in het dorp. Er zitten 370 leerlingen op school en het team bestaat uit 12
personeelsleden. De school staat op een boerderij en was in het
begin ook alleen gebouwd voor leerlingen van ouders die op deze
boerderijen werkten.

Tegenwoordig is St. Michaels toegankelijk voor elk soort leerling, meestal zijn dit
leerlingen met een moeilijke achtergrond. Het merendeel van de leerlingen komt uit
achterstandswijken en sloppenwijken, gebroken families die vaak afhankelijk zijn van
een uitkering. Veel ouders zijn niet in staat om hun kind te ondersteunen, op zowel
schoolgebied als het welzijn. De leerkrachten proberen met een minimum aan middelen
maar een maximum aan inzet onderwijs te geven aan deze leerlingen en ze te
ondersteunen in het dagelijks leven. Omdat ze toegankelijk zijn voor elke leerling en
geen leerlingen kunnen weigeren, groeit de school met elk jaar. Hierdoor worden de
klassen ook groter; vaak 40-45 leerlingen per klas. Leerlingen krijgen te eten op school
omdat daar thuis vaak niet voor gezorgd kan worden. De school is afhankelijk van
sponsoren om voor hen schooluniformen te betalen omdat ouders dit niet kunnen. De
school biedt ook buitenschoolse activiteiten zoals; rugby, netball, majorettes,
tafeltennis, buikdansen, muzieklessen en kunstlessen. Ik vind het geweldig dat de
opbrengst naar deze fantastische school gaat! Tijdens mijn zes maanden durende stage
in Zuid Afrika heb ik mijn vriend leren kennen, die leerkracht is op deze school en heb ik
zelf ook op deze school stage gelopen. Komende donderdag ben ik ook aanwezig dus
mocht u nog vragen hebben kunt u ze natuurlijk stellen!
Met vriendelijke groet,
Eva Reitsma
LIO-stagiaire groep 1-2

Vanuit de groepen
Vlinders
We hebben toneelles gehad!
Op muziek hebben we elkaar “gespiegeld”
en daarna leek het wel of we TOUWTJES
aan ons lichaam kregen ...!
We hebben in tweetallen poppenspeler en
marionet gespeeld , ontzettend spannend
maar iedereen deed mee en we hebben een
heuse voorstelling gegeven!

Krekels
De Krekels zijn gestart met het WO thema: je lichaam en dan vooral je skelet.
In het kader daarvan zouden we graag allerlei soorten botten willen bekijken en
onderzoeken.
Vandaar een misschien vreemd verzoek: zouden jullie alle soorten botten (kippenbotjes,
hondenbotten, botjes uit varkensvlees, enz.) willen sparen en ze schoon gespoeld deze
week mee naar school willen geven?
Alvast bedankt!

Vuurvliegen
Boomplantdag – opening insectenhotel
Vorige week woensdag was het Boomplantdag. We
zijn met de klas aan het werk gegaan op het landje
bij de manege (Lierdal). We hebben paden
opnieuw bedekt met houtsnippers, twee mispels
geplant, het insectenhotel verder ingericht en
zonnebloemen gezaaid. We hebben in korte tijd
veel werk verzet.
Ons insectenhotel heeft een mooie plek gekregen
in het veld. Om 10 uur kwam de wethouder om het
insectenhotel te openen. Het is nog niet helemaal
af. Er moeten nog twee kisten gevuld worden.
Welke ouder zou het leuk vinden om dit in de
komende periode met een groepje op te pakken?
Voorbereiding schrijversbezoek Marc ter Horst
Donderdag a.s. komt Petra Mackenbach (biblotheek Malden) om ons
voor te bereiden op het schrijversbezoek van Marc ter Horst op
donderdagochtend 4 april.
Overblijfrestaurant Vuurvliegen - maandag 25 maart
Er is tot nu toe 1 ouder die aangegeven heeft om mee te helpen bij het
overblijfrestaurant. Het zou fijn zijn als er nog een ouder is die met ons
mee kan koken. We starten rond half 10. Om 12.00 uur gaan we met z’n
allen aan tafel in de Vuurvliegen.

Vuurvliegen en Sprinkhanen
Junior Technovium
Het bezoek aan het Junior Technovium was weer een succes! Met dank aan Huub, die
met ons mee is gefietst. We zullen hierna nog twee keer gaan, vrijdag 12 april en
dinsdag 7 mei, beide keren op de middag. Als er ouders zijn die al weten te kunnen
meefietsen horen we dat graag.

Onderzoekend leren
De leerlingen hebben met veel plezier aan hun eigen onderzoek gewerkt. Een aantal van
hen zal de resultaten presenteren op de Thee en Tentoonstelling. Maandag 8 april zullen
wij dit project afsluiten met een bezoek aan de universiteit
Kamp
Voor we het weten is het half mei en gaan we op kamp! U kunt deze week een eerste
mail verwachten over de praktische zaken rondom het kamp.

Sprinkhanen
De meeste leerlingen hebben genoten van de vrije vrijdag!
Vandaag kregen we Susan op bezoek met een les over spiegelen en marionetten. Het
was een hele leuke les! Er was weer goed te zien dat er veel kinderen met toneeltalent
in onze klas zitten. Natuurlijk kwam ook de musical ter sprake, we hebben heel veel zin
om daar aan te beginnen!

Informatie vanuit externen
De Kids van toneelvereniging Steeds Hoger Malden staan in maart op de
planken met:

Sneeuwwatje en de 8 erge
Een heerlijk toneelstuk voor kinderen, geschreven door Marcel Berendsen.
Dit jaar spelen de Kids een parodie op een bekend sprookje. Welk sprookje?
Nou, we hebben een Sneeuwwatje met een probleempje. Erge die verdacht veel
op dwergen lijken. Een pratend paard die wat op Mister Ed lijkt en Prins
Klapzoen die gek is op een zwemvlies.
Daarnaast een feeks van een stiefmoeder met iets teveel eigendunk en een
echtgenote die wat sullig te werk gaat en je ziet het totale plaatje gelijk.
Een doldwaas verhaal vol met humor! Natuurlijk lijkt het verhaal op
“Sneeuwwitje en de zeven dwergen” maar toch is deze leuker.
Pak een sprookje. Gooi de verhaallijn door elkaar, schud een paar keer en voila!
Sneeuwwatje en de acht Erge.
Kom kijken naar onze versie van het beroemde sprookje van de Gebroeders
Grimm!
U kunt deze voorstellingen zien op zaterdag 30
maart 2019 om 19.30 uur en op zondag 31 maart
2019 om 14.30 uur in Multifunctioneel Centrum
“Maldensteijn”, Kerkplein 8 te Malden.
Entree jongeren tot 16 jaar of volwassenen ouder
dan 65 jaar: € 3,00.
Entree volwassenen: € 5,00.
Op de dag van de voorstelling is de kassa geopend
vanaf één uur voor aanvang van de voorstelling.
Reserveren kan via onze website:
www.steedshogermalden.nl
Meer informatie vindt u op onze website:
www.steedshogermalden.nl
Vind ons leuk op facebook: Toneelvereniging
Steeds Hoger
Volg ons ook op twitter: @steedshoger

