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Bijbelverhalen
Na de mei- en pinkstervakantie werken we rond
verschillende thema’s. Zo staan de belevenissen
van Ruth in de periode voor en na het
Pinksterfeest centraal.
Jarigen maart april mei
Alle jarigen in deze maanden van harte
gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
Personeel.
Komend jaar zal juf Irma weer volledig aan de
Olijfboom verbonden zijn. Juf Danielle gaat met
ingang van de zomervakantie met
zwangerschapsverlof tot januari 2019. Daarna
komt ze eerst parttime terug. Het is nog niet
bekend in welke groep zij dan zal werken.
Tijdens haar zwangerschapsverlof zal een invaller
aangesteld worden. De invaller zal een groep 1-2
krijgen.
Meester Steven (de vakleerkracht) heeft per
augustus in Amsterdam een andere baan
gevonden. We wensen hem ook daar een
leerzame tijd toe en danken hem voor zijn inzet
op de Olijfboom.
Juf Anita de Jong van de RT-plus-groepen heeft
ons onverwachts om gezondheidsredenen
moeten verlaten. Haar laatste lessen heeft ze met
de groep afgerond. We danken haar voor haar
inzet en wensen haar spoedig herstel. Vanwege
het specialistisch karakter is invullen van de
lessen niet over te nemen door een invaller. Ook
intern zijn alle leerkrachten vol bezet.
Vanaf september zal dit wel weer mogelijk zijn.
Juf Sandra werkt met ingang van 1 augustus
volledig op de Buitenburcht. Ook van haar nemen
we afscheid aan het einde van het schooljaar en
wensen haar alle goeds.

De middelen van de minister om de
werkdrukverlaging in het onderwijs te helpen
verlagen zullen worden ingevuld door een nog
nieuw te benoemen onderwijsassistent.
De Olijfboom kent vanaf heden voor het nieuwe
schooljaar een aantal vacatures:
8 uur vakleerkracht bewegingsonderwijs
15 uur onderwijsassistent (uit werkdruk
verlagende middelen)
2 dagen vervanging groepsleerkracht
(zwangerschapsverlof). Zodra bekend is wie de
opvolging zal waarnemen wordt u daarover
geïnformeerd.
3 dagen zwangerschapsverlof zijn reeds ingevuld.
Voor de nog openstaande vacatures worden
mensen gezocht via advertenties.
Fancy Fair
De fancy fair was een gezellige happening en
heeft een mooi bedrag opgebracht.
Deze is aan het einde van de avond vastgesteld
op 1069 euro! Een prachtig bedrag. Dit bedrag
heeft er mede voor gezorgd dat de kinderen
allemaal op de juffen/meesterdag naar de
bioscoop gegaan zijn, waar ze een film passend
bij hun leeftijd hebben gezien en een traktatie
hebben gekregen.
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AVG hoe staat het ermee?
De op school gebruikte programma’s zijn allemaal
AVG proof. De gegevensbescherming is daarmee
op orde.
De website zal binnenkort via beveiligde
verbinding te volgen zijn. U ziet dat aan de “s”
achter de start letters “http” staan. Ook zal een
privacy statement opgenomen worden. Deze
geldt Prisma breed. Het gebruik van foto’s is een
heel ander verhaal. Voor iedere te publiceren
foto vanuit school zal mogelijk een
ouderverklaring nodig zijn en daar gaat heel veel
administratief werk in zitten. We beraden ons
nog op de juiste stappen. Tot het zover is zullen
we beperkt foto’s publiceren. Tevens is het niet
meer mogelijk jarigen en “nieuwe” kinderen bij
naam via de Nieuwsbrief te publiceren.
Groepsverdeling 2018-2019
We starten met onderstaande 7 groepen.
groep 1-2a
groep 1-2b
groep 3-4
groep 4-5
groep 6
groep 7
groep 8
De leerkrachten en groepslijsten ontvangt u zodra
deze volledig bekend zijn.
Verhuizen
Gaat u verhuizen na de zomervakantie; laat dan
zo spoedig mogelijk weten wat het nieuwe adres
is. Wanneer uw kind(eren) daardoor ook naar een
andere school gaan, geef dit dan ook tijdig door
aan de school. Ook de ontvangende school moet
dit zo spoedig mogelijk weten.

Opa en oma dag
Op 27 juni zal weer een opa en oma dag
georganiseerd worden.
Opa’s en oma’s van de kinderen mogen dan op
school komen tussen 8.30 uur en 10.30 uur.
Na het welkom en een kop koffie of thee kan
vanaf 9.00 uur de groep van de kleinkinderen
bezocht worden. Wisselingen van groep vinden
om het half uur plaats.
Vakantieregeling 2018-2019
Herfstvakantie
20-10-2018
Kerstvakantie
22-12-2018
Voorjaarsvakantie
16-02-2019
Paas-meivakantie
19-04-2019
Hemelvaart
30-05-2019
Pinksteren
10-06-2019
Zomervakantie
13-07-2019

28-10-2018
06-01-2019
24-02-2019
05-05-2019
31-05-2019
25-08-2019

De losse vakantie- / studiedagen worden via de
ouderkalender gepubliceerd.
Handige data
11 juni
schoolreis groep 1 t/m 3
18 en 19 juni kamp groep 7
19 t/m 22 juni kamp groep 8
27 juni ’18
opa- oma dag
29 juni
12:00u alle leerlingen vrij
(studiemiddag)
2 juli
studiedag. Alle leerlingen vrij
4 en 5 juli
tienminutengesprekken
17 juli
afscheidsmusical groep 8
19 juli
15.15u Start Zomervakentie
Team van P.C.B. de Olijfboom

Eindresultaten
De eindtoets 2018 van groep 8 is door de
kinderen prima gemaakt.
Opnieuw scoorde de Olijfboom prima en boven
het landelijk gemiddelde.
Met de kinderen zijn we trots op het behaalde
resultaat. Om dit te vieren is heel groep 8
getrakteerd op een lekkere fototaart.
Voor de mensen die van cijfers houden: Het
landelijk gemiddelde op de IEP-toets bedraagt
80% goed.
De kinderen van de Olijfboom scoorden 85% als
gemiddelde.
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