Nieuwsbrief
VOORWOORD
Beste ouders/verzorgers en kinderen van de Kennedyschool,
Wat is het schooljaar snel gegaan. Heel de school is die laatste dagen aan het
schoonmaken, opruimen, leuke dingen doen en toch ook nog werken. De
werksters staan te wachten om de school weer helemaal fris te krijgen. En de
juffen gaan ruimen, ruimen en nog eens ruimen. Wat kunnen we er met z’n alle
toch een gezellige zooi van maken. Gelukkig hebben we ook goede
opruimjuffen dus over een paar weken is de school weer keurig netjes en klaar
voor een nieuw schooljaar. De eerste weken is het maar goed dat er geen
kinderen op school zijn. Alle gangen staan vol met tafels en stoelen, zodat de
vloer goed in de was gezet kan worden en dan natuurlijk daarna weer alles
inruimen. Dat is het leuke gedeelte, want dan wordt de klas weer echt de klas
voor na de vakantie. Een nieuwe start in een schone klas.
In deze nieuwsbrief nog de laatste keer informatie.
Hopelijk mag iedereen gaan genieten van zijn welverdiende vakantie!
Team Kennedyschool

AGENDA

IN DEZE NIEUWSBRIEF

3 juli:

Afscheidsavond groep 8

4 juli:

10.30 uur Afscheid groep 8 bij de boom.
11.30 uur Jonassen groep 2 in de eigen klas.
12.00 uur kinderen vrij VAKANTIE

5 juli:

Studiedag, kinderen vrij

8 juli t/m 16 augustus:

ZOMERVAKANTIE

26 juli:

Juf Joyce jarig

4 aug.:

Juf Eline jarig

19 aug.::

Eerste schooldag

26 aug. t/m 13 aug.:

In deze periode kennismakingsgesprekken, u krijgt t.z.t. hiervoor een
uitnodiging van de juf om in te schrijven.

28 augustus:

Zeskamp, groep 1 t/m 4

29 augustus:

Zeskamp, groep 5 t/m 8

4 September:

Kleuterbieb 12.15 uur tot 12.30 uur
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NIEUWE LEERKRACHTEN
Nog een paar dagen kunnen we genieten van juf Yvonne en juf Joyce. Dan gaan zei ons echt verlaten.
Komend schooljaar hebben we heel wat nieuwe gezichten in de school rondlopen. In de eerste nieuwsbrief
na de vakantie zullen zij zich aan jullie voorstellen. Voor nu even alle namen.
Juf Astrid (groep 1/2 en 5)
Juf Marjolein (groep 6)
Juf Lindi (groep 7/8)
Meneer Robin (vakleerkracht gym)
Meneer Wouter (stagiaire congierge)
WELKOM ALLEMAAL!
WE HOPEN DAT JULLIE EEN SUPER LEUKE TIJD
KRIJGEN OP DE KENNEDYSCHOOL

VAKANTIE EN STUDIEDAGEN 2019-2020
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OPROEP VANUIT DE OUDERRAAD
Beste ouders!!
De OuderRaad van de Kennedyschool is hard op zoek naar nieuwe
ouders die ons willen komen versterken.
Wat doet de OuderRaad zoal?

SCHOOLBIEB
De Kleuterbieb zal
komend schoolljaar weer
op woensdag zijn. In de
nog te ontvangen
kalender vindt u alle
datums waarop u welkom
bent. De tijden zijn van
12.15-12.30uur.

De school heeft werkgroepen voor alle activiteiten. Wij als OuderRaad
sluiten hier met 2 a 3 personen bij aan! Hierbij moet u denken aan:
•

Sinterklaasfeest

•

Kerstviering

•

Carnavalsviering

•

Pasen

Maar ook:
•

De avond4daagse

•

Scholenvoetbal

•

Koningsdag/sportdag

•

Kleuterkamp

•

Laatste school dag

•

Enz. enz.

KALENDER
ACTIVITEITEN
Deze week nog ontvangt
u de schoolgids en
schoolkalender. Veel
activiteiten kunt u hierin
terug vinden. Voor
verkeer theorie en praktijk
zijn we nog aan het kijken
voor een geschikte
datum. Alles wat u nu nog
mist op de kalender wordt
t.z.t. via de nieuwsbrief of
Parro worden
gecommuniceerd.

WELKOM OP SCHOOL

Wij willen ons vooral inzetten voor de leerlingen en sfeer en beleving
er omheen!
Zowel de school als de OuderRaad zijn constant opzoek naar nieuwe
ideeën!

Na de vakantie starten er
een hoop nieuwe
kinderen in groep 1. In de
eerste nieuwsbrief zullen
we deze kinderen
verwelkomen!

Dus voelt u zich nu aangesproken en denkt u; dit is iets voor mij! Laat
het ons weten!

U kunt het aangeven bij de leerkracht. Maar ons een mail sturen gaat
nog sneller.
or.kennedy@dewaarden.nl
We hopen onze club snel aan te kunnen vullen met enthousiaste nieuwe ouders!!
Mvg OuderRaad Kennedyschool
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GROENE SCHOOLPLEIN

Groene Schoolplein
Aan het eind van het schooljaar hebben we u ook nog goed nieuws te melden over het Groene Schoolplein! Zoals u weet zijn we
al ruim een jaar bezig om zowel bij de gemeente Moerdijk als bij de Provincie Brabant subsidie aan te vragen om het Groene
Schoolplein te realiseren. Dit geld hebben we ook echt nodig om onze mooie plannen waar te maken.

Eind mei kregen we te horen dat de gemeente Moerdijk niet van plan is om
zowel de Julianaschool als de Kennedyschool als aparte scholen te behandelen
en zij hebben de maximale subsidie van 15.000 euro per school dan ook niet
toegekend. We krijgen van hen 15.000 euro voor twee scholen, dus 7.500 euro
per school.
In eerste instantie reageerde de provincie Brabant net zo. Waar ik bij de gemeente Moerdijk geen gehoor vond, vond ik die uiteindelijk bij de Provincie
wel. Ik heb een stevige onderbouwing, geïllustreerd met foto’s, gestuurd en de
Provincie ervan overtuigd dat we voor twee scholen en twee pleinen ook de
subsidie aanvragen per school. Zou een van onze locaties in een andere plaats
staan, hadden we daar tenslotte ook recht op gehad.

De Provincie heeft alles nogmaals overwogen en half juni kregen we het plezierige bericht dat ze ons voor beide scholen de volle
mep subsidie toekennen. Bij elkaar 28.000 euro.
Dat betekent dat we met de andere gelden die we nog verzameld hebben ons groene schoolplein voor een groot deel kunnen
gaan realiseren. We zijn in gesprek met de firma van Strien om zo snel mogelijk na de zomervakantie met de aanleg hiervan te
starten.

Ouderbetrokkenheid
Doordat we nog met een gat in de begroting van 15.000 euro zitten
(door het niet toekennen van de volledige subsidie door de gemeente
Moerdijk) kunnen we waarschijnlijk niet alles aanleggen zoals we
vooraf hadden bedacht in het concept ontwerp. Maar we zoeken naar
mogelijkheden om het toch zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen.
Een van die mogelijkheden zal zijn om gaandeweg het schooljaar
zowel ouders als kinderen in te zetten bij de aanleg van het plein. Dat
kan bijvoorbeeld door gezamenlijk perken aan te planten, stenen te
verwijderen en te verplaatsen, palen in de grond te zetten,
de buiten/modderkeuken maken enz. enz. We hopen daarom dat
we komend schooljaar ook een beroep op u mogen doen.

Het is natuurlijk fantastisch dat we straks een schoolplein hebben waar we samen aan gewerkt hebben en waar we samen trots
op kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,
Juf Marieke, directeur

STUDIE TWEEDAAGSE
Twee scholen binnen dezelfde stichting.
“Welke toekomst hebben de scholen in Fijnaart?”
Deze vraag stond centraal tijdens studie tweedaagse van de Kennedy- en Julianaschool.
Kletsend en wel onder het genot van een bak koffie of thee kwamen beide teams de
eerste dag binnen. Wel met de vraag in ons hoofd wat nu eigenlijk de bedoeling is.
We begonnen met een tijdlijn te maken van de beide scholen in eigen team
samenstelling. Terug graven in het verleden. Wat gebeurde wanneer? Wat was
belangrijk voor de school? Wat gebeurde er in de politiek? Natuurlijk konden we het
ook niet laten om onze hilarische teamuitjes ertussen te zetten. Uiteindelijk hebben we
de tijdlijnen onder elkaar gelegd en zijn naar de overeenkomsten en verschillen gaan
kijken. Hoe zien we de toekomst van de school? Zijn er overeenkomsten tussen de
beide scholen? Gaan we zo door of slaan we een andere richting in? Deze vragen
kwamen steeds terug in beide dagen.
Vanuit werkgroepen identiteit, onderwijs en organisatie zijn we steeds met elkaar in
gesprek en aan de slag gegaan met verschillende werkvormen en opdrachten. Door deze
intensieve samenwerking ontstond er een hele fijne sfeer naar elkaar. Er werd gelachen,
serieus gewerkt, flink gediscussieerd, heel veel nagedacht en het belangrijkste was dat
iedereen betrokken was en dat iedereen elkaar vertrouwde en respecteerde. Wat fijn om
met zulke collega’s te mogen samenwerken.
Om ons steeds weer te inspireren kwamen er gastsprekers. Collega’s van andere scholen
namen ons mee op ‘bezoek’ in hun school, hun manier van onderwijs geven en welke
stappen ze daarin hebben genomen.
Na twee dagen hebben we een presentatie naar elkaar gehouden van de verschillende
werkgroepen en resultaten tot nu toe besproken voor zover ze er al zijn. Met een
voldaan gevoel is iedereen naar huis gegaan.
In schooljaar 2019-2020 zullen we nog een aantal studiedagen gaan volgen.
We houden u op de hoogte, want we zijn nog lang niet klaar.
Een goed begin is zeker gemaakt!

Groetjes juf Yvette

VAKANTIEGROET

We wensen alle kinderen, ouders, verzorgers en alle andere mensen die dit
schooljaar verbonden waren aan onze school een hele fijne vakantie toe!
Rust uit, geniet, wees voorzichtig en kom vooral met mooie verhalen terug.
Sommige van jullie gaan op vakantie, anderen blijven thuis.
Het maakt allemaal niet uit als je maar mag genieten van de mooie dingen
die in die 6 weken op je pad komen.

Voor groep 8 een extra groet! Heel veel succes op het voortgezet onderwijs!

Alle ouders en andere vrijwilligers bedankt dat jullie ons dit schooljaar weer zo
goed hebben willen helpen. Zonder jullie zou heel veel niet mogelijk zijn.
Dank daarvoor!

Team Kennedyschool

