Postadres
Postbus 700, 3430 AS Nieuwegein
e-mail: directie.zuilenstein@detoonladder.nl
website: http://www.detoonladder.nl
Zuilenstein
Lohengrinhof 11-13
 030 60 37 361

Hatsjoe…en nog meer.
Een fikse en langdurige griepgolf overspoelde
het land en trof natuurlijk ook de scholen. Een
zeer intensieve periode, mede ook omdat we
aan het begin van de griepepidemie al wisten
dat vervanging voor zieke leerkrachten er niet
echt meer in zat.
En dat betekent dat je allerlei maatregelen
vooraf moet bedenken om alle groepen
draaiende te houden. Laatste maatregel in de
rij: het naar huis sturen van groepen, maar dat
is dan wel als de nood het hoogst is…..
Ook in ons team ontkwamen we niet aan de
griep. Een aantal liep met rode wangen en
doosjes paracetamol door de school om de zaak
draaiende te houden, soms tegen beter weten
in. Een aantal moest echt even afhaken,
maar;…….. dan kwam het team in actie. Klassen
werden overgenomen, teamleden kwamen
extra werken of lieten hun eigen werk liggen om
een groep een dag op te vangen. Kortom: het
team heeft zich fantastisch ingezet om alle
groepen op te vangen en dat is met veel
inspanning ook gelukt! Wat mij betreft: even
een kleine hulde aan het team! Menige school
zou er trots op zijn!

Nieuws
Oudervragenlijst
De uitkomsten van de door ouders ingevulde
vragenlijsten worden op dit moment verwerkt.
Eind mei zullen we de uitkomsten én de acties
die daar mogelijk uit voortvloeien via de
Nieuwsbrief kenbaar maken.

Wat een prachtige dag….
En
dan
hebben
we
het
over
de
Koningsspelendag! Al vroeg in de ochtend rond
07.00 uur was een flink aantal ouders al in de
weer om er een fantastische dag van te maken.
Onder leiding van Mischa (vader van Luna) en
Nick (vader van Pixie) werd er een heuse
obstacle run-baan uitgezet waar de kinderen in,
op, door of over konden klimmen, klauteren of
kruipen…….
Terwijl de onderbouw hun lichamelijke conditie
konden beproeven en daarnaast ook nog een
flink aantal spelletjes konden uitproberen, ging
de bovenbouw aan de slag op het hockeyveld.
Daar kregen ze een hockeyclinic aangeboden.
Bij terugkomst kregen ook zíj de gelegenheid
om hun sportieve kant en uithoudingsvermogen
te testen.
Een dag als deze kan niet geslaagd zijn zonder
hulp van heel veel ouders. Bedankt voor jullie
hulp en enthousiasme in de vroege uurtjes en
door de hele dag heen!
Nog even een speciaal bedankje voor Nick en
Mischa voor het geweldige parcours, Esther voor
de organisatie op het hockeyveld en Kristel en
Silke die samen met Rachelle deze dag zo
geweldig hebben georganiseerd.

En als je dan zo’n inzet van mensen dagelijks
mag ervaren, dan is het toch iedere keer weer
een (kleine) domper als ik ’s ochtends bij het
ontbijt weer uit de krant moeten vernemen hoe
slecht we het eigenlijk doen: “Kwaliteit
onderwijs holt achteruit”…..”, “Resultaten op
rekenen en taal vallen tegen….”, “Schoolteams
houden te weinig rekening met individuele
leerlingen……”, “Basisscholen doen te weinig aan
bewegingsonderwijs….”.
Natuurlijk, in alles zal een kern van waarheid
zitten en echt, we sluiten onze ogen niet voor
verbeteringen.
Maar……mag er óók eens in de media een
positief
berichtje
als:
“Leerkrachten
basisonderwijs doen het zo slecht nog niet……”
geplaatst worden?
Het hoeft echt geen groots bericht te zijn, maar
mijn ontbijt zal er wel wat beter door smaken.
Bob Koopman
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Galecop
Galecopperzoom 2
 030 60 55 649
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Like us….
Alle (negatieve) berichten ten spijt; De
Toonladder heeft sinds kort een eigen Facebookpagina. Hierop laten wij graag aan de
buitenwereld zien wat wij op onze school zoal
doen. De eerste berichten zijn inmiddels de
lucht in gegaan. Onze pagina is te vinden onder
OBS De Toonladder!

Nieuws van de OR
Schoolreis
Het schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 komt
alweer aardig in beeld. We weten al waar we
naar toe gaan, maar dat houden we nog even
als verrassing.
Eind mei zal de Oudervereniging de incasso
gaan doen als je daar toestemming voor hebt
gegeven.
Iedereen die op het groene formulier heeft
aangegeven het geld over te maken ná oproep
in de Nieuwsbrief…….dan is dat moment nú
gekomen!
Je kunt het bedrag van € 25 overmaken op
rekening
NL48RABO
0150390416,
t.n.v.
Ouderver. Toonladder-Zuilenstein. Gráág met
vermelding van de naam van je kind én de groep
waarin het zit.
Bedankt vast!!

En dan nog het plein…..
Tja, sommige trajecten vragen héél véél geduld.
Graag hadden we nu vol trots willen melden hoe
leuk de kinderen op het plein kunnen spelen.
Helaas loopt zo’n traject over diverse schijven
en dan is het eigenlijk een soort van obstaclerun.
Maar goed, we vorderen! In de meivakantie gaat
een eerste grote wens van de kinderen in
vervulling: het opstaande muurtje naast het het
kunstwerk dat dwars over het voetbalveldje
loopt, wordt in de meivakantie door een
professioneel bedrijf verwijderd. Dit alles is
mogelijk gebleken dankzij de sponsoring van
een aantal ouders (bedankt!!!!). De overige
attributen die we graag willen plaatsen gaan
binnenkort in de bestelling. Het streven is om
het plein tóch dit schooljaar nog af te krijgen.

En nog wat financieel nieuws…
Een aantal ouders heeft via het groene formulier
aangegeven de vrijwillige ouderbijdrage wel te
willen betalen via een incasso of handmatig. Bij
een aantal is de incasso niet gelukt of is het
bedrag van €26,50 nog niet overgemaakt.
Mocht dit jou betreffen, wil je dan alsnog het
overmaken regelen?
Als herinnering zullen we de betreffende ouders
na de meivakantie nog even een berichtje
sturen.
Voor alle reeds betalende ouders: bedankt voor
jullie bijdrage! Mede hierdoor hebben wij zo’n
fantastische Koningsspelendag kunnen bekostigen!
Mmmmmmm……..ijsje
Via een aantal ouders zijn we geattendeerd op
de facebookpagina van ijssalon Toscane. Zij
delen gratis ijsjes uit op de school dietot 1 juni
de meeste likes plaatst. Onze school staat er ook
bij. Dus…..voel je niet verplicht, maar een like
kan verkoeling opleveren.

Voorschoolse opvang
BSO De Bever biedt sinds kort ook de
mogelijkheid om kinderen vóór schooltijd op te
vangen. Mocht je hier gebruik van willen maken,
neem dan even contact op met de organisatie
(Kind & Co).

Kalendernieuws
“Laat zien wat je kan!”
Hopelijk heeft groep 8 die kreet ter harte
genomen. Van 16 t/m 18 april hebben zij hun
Cito-eindtoets gemaakt. Een unicum, want voor
het eerst heeft een groep 8 bij ons de toets
geheel digitaal gemaakt. We zijn natuurlijk
benieuwd naar de uitslag. Deze wordt eind mei
verwacht.

Schoolwijkkoor
Onder leiding van De Kom wordt er op dinsdag
na schooltijd flink gezongen. Dit project is in
verschillende wijken opgezet om aan het eind
van het project een groot Nieuwegeins
kinderkoor op te laten treden.
Helaas, tegen alle verwachtingen in zijn er van
onze school (De Toonladder) slechts 4 kinderen
die meezingen, maar dat doen ze dan wel uit
volle borst!
Mocht je kind tóch nog willen; de dinsdag na de
vakantie van 14.30 – 15.30 uur zijn ze nog van
harte welkom!!
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Fietsexamen groep 7
Het was dinsdag 17 april heerlijk fietsweer en
ideaal om het fietsexamen af te leggen. Dat
heeft de groep dan ook goed gedaan; bijna
iedereen is geslaagd.
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De schooloproep voor hulpouders die als
controlepost wilden fungeren had direct succes,
waardoor alle posten bezet konden worden. Alle
ouders die die ochtend hebben bijgedragen tot
het succes: enorm bedankt!!
IJzervreters….
Dat slaat op een activiteit van groep 5/6. Deze
groep gaat op donderdag 17 mei naar het MIJ
(Museum IJsselstein) waar zij alles te weten
gaan komen over het leven in de IJzertijd.

Ha fijn……tekenen
Naast al de tekenopdrachten in de klas komt
Sigfrid (vader van Max en Mila) op dinsdag 17
april in de groepen 1/2 en 4 een heel speciale
tekenles geven. In juni gaat hij ook op bezoek
bij de andere groepen.

Oorlogsgeheimen
Die gaan groep 7 en 8 op donderdag 31 mei
ontrafelen tijdens een toneelvoorstelling in De
Kom

Koningsspelen
Traditioneel stond de vrijdag vóór Koningsdag in
het teken van de Koningsspelen. Vrijdag 20
april zag er dan ook heel anders dan het
gebruikelijk vrijdagse rooster.
We zijn lekker sportief aan de slag gegaan om
daarna heerlijk twee weken bij te komen.
Daarna maken we ons op voor (alweer) het
laatste blok van dit schooljaar.
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Swingen……
Dankzij Kunstencentrum de Kom hebben de
groepen 5/6 en 7 deze maand nog een aantal
swingende dansmomenten tegoed. Gezien het
enthousiasme van de vorige keren, zal er weer
behoorlijk op los geswingd worden (8, 18 en 25
mei)!
Avond-4-daagse
Door de organisatorische veranderingen is het
niet mogelijk gebleken om als Toonladdergroep
mee te lopen, zoals we dat al jaren gewend zijn.
De ouders die dit organiseerden zagen door die
veranderingen geen mogelijkheid meer om het
festijn voor onze kinderen in goede banen te
leiden.
Maar, de Avond-4-daagse kan natuurlijk nog
steeds gelopen worden alleen of met familie en
vrienden. Het sportieve evenement vindt plaats
van 14 t/m 17 mei
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April
Studiedag team. Alle kinderen vrij
Theoretisch fietsexamen gr. 7
Groep 8 naar de gevangenis
Start Eindcito groep 8
Fietsexamen groep 7
Tekenles in groep 1/2 en 4
Koningsspelen
Meivakantie

Mei 2018
Dans groep 5/6 en 7
Hemelvaartweekend
Start Avond-4-daagse
MR-vergadering
Groep 5/6 naar de IJzertijd
Dans groep 5/6
Lááááng Pinksterweekend!!
Dans groep 5/6
Toneelvoorstelling voor groep 7 en 8

Tenslotte……
Wensen we jullie een hele fijne koningsdag en
twee mooie Meivakantieweken!
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