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Elke eerste week van een nieuwe maand wordt er een nieuwsbrief gemaakt met wetenswaardigheden over
onze school. Veel leesplezier.

Activiteiten in de maand april (voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
6 april :
12 april:
13 april:
18 april:
21 april:
21 april:

theoretisch verkeersexamen
fietscontrole groep 7
paasviering en paaslunch voor de leerlingen
start eindtoets
koningsontbijt op school voor alle groepen
groepen 1 en 2 doen mee met de Koningsspelen

Belangrijk:
Op donderdag 13 april is er continurooster. Alle leerlingen zijn om 14.15 uur uit.
Op vrijdag 21 april is er voor groep 5,6,7,8 een continurooster.

Uitslagen schoolzwemtoernooi 2017
Helaas geen prijzen voor de groepen 3 t/m 6, maar wel mooie persoonlijke resultaten en veel zwemplezier.
In groep 7 was er voor Kirsten Hartkoorn een eerste en voor Rachael
Laarakker een tweede prijs bij de rugslag. Mats den Engelse kreeg
een derde prijs voor de rugslag bij groep 8. Voor Rachael een eerste
en voor Kirsten een tweede prijs voor de borstslag bij groep 7 en
voor Mats een tweede prijs voor de borstslag in groep 8.
Complimenten voor Jasper Hamers, hij behaalde steeds een vierde
plaats. Alle deelnemers en begeleiders hartelijk dank voor hun inzet.

Handbaltoernooi 2017
Op woensdagmiddag 19 april is het jaarlijkse handbaltoernooi. We wensen alle deelnemers veel plezier en
succes.

Cultuurproject
We kijken terug op een zeer geslaagd cultuurproject met leuke, leerzame workshops en een gezellige
kijkochtend. Fijn dat er zoveel ouders en opa's/oma's waren. De begintijd van de kijkochtend was 11.30u.
Helaas waren er toch mensen die heel vroeg waren en het vervelend vonden dat ze nog niet naar binnen
mochten. De reden dat we de deur niet eerder open hebben gedaan, is dat iedereen nog bezig was met het
klaarzetten van de tentoonstelling of met het lesprogramma. We hopen op uw begrip.

Ongeoorloofd verzuim
Vanaf 1 april 2017 zijn alle scholen verplicht het ongeoorloofd verzuim digitaal door te geven via het
verzuimregister aan DUO. Via DUO is de leerplichtambtenaar rechtstreeks op de hoogte van dit verzuim.
Verzuim dat doorgegeven wordt is:
o Relatief verzuim: de leerling is in een periode van 4 weken meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig
geweest
o Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig geweest
o Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie
gegaan.
Als school houden we ons aan deze wettelijke verplichting.

Hoe zien de groepen er volgend schooljaar uit?
We horen dat er al allerlei speculaties de ronde doen over hoe de groepen er volgend schooljaar uit gaan
zien. Begrijpelijk, maar voorbarig, want we zijn er als team nog niet uit. Op dit moment is een werkgroep
van teamleden aan de slag met verschillende plaatjes naast elkaar te leggen. Het vraagt tijd en
zorgvuldigheid om hier met elkaar goede besluiten in te nemen. We verwachten in de week na pinksteren u
te informeren over de groepsindeling en de groepsbezetting ( welke leerkracht voor welke groep)

Samenwerking tussen vijf pc besturen in Waalwijk en omgeving
Sinds 2015 is er op directie- en bestuursniveau een samenwerking tussen onderstaande scholen.








De Brug in Waspik
De Bron in Sprang-Capelle
De Koningsschool in Sprang-Capelle (locatie Rembrandtlaan) en in Waalwijk (locatie Burg. van
Casterenlaan, Landgoed Driessen)
De Rank in Sprang-Capelle
De Juliana van Stolbergschool in Waalwijk en speciale basisschool De Leilinde in Oudheusden. (De
Juliana van Stolbergschool en De Leilinde zijn onderdeel van Stichting Willem van Oranje in
Waalwijk).
Willem van Oranje College (brede school voor voortgezet onderwijs met locaties in Waalwijk en
Wijk en Aalburg en met ISK, Internationale Schakelklas allen onderdeel van Stichting Willem van
Oranje in Waalwijk).

De samenwerking heeft ertoe geleid dat de partijen met elkaar de intentie hebben uitgesproken samen te
willen gaan. Zij hebben daartoe een nota gemaakt, die een fusie-organisatie op hoofdlijnen beschrijft.
Vier partijen hebben het principebesluit genomen om te willen fuseren per 1 januari 2018. De
medezeggenschapsraden staan bij elk van de vier partijen achter het principebesluit. Het bestuur en de
leden van De Rank kiezen er vooralsnog voor om niet mee te fuseren, maar wel te willen samenwerken.
De bestuurlijke werkgroep houdt u via de nieuwsbrief van de school of de schoolmail op de hoogte van de
ontwikkeling.

Gezocht beheerders voor de moestuin!
Drie jaar geleden zijn we gestart met de onze moestuin. Een mooi project, maar wel een traject waarbij we
de hulp van ouders meer dan nodig hebben. Sterker nog…… de ouders zijn de drijvende kracht van dit
project. De afgelopen jaren hebben Marloes en Marco Baelemans vol overgave hieraan gewerkt.
Nu hun beide kinderen straks niet meer op school zitten, zullen zij ook hun bakens gaan verzetten. Via
onderstaande tekst vertellen ze over de tuin. We hopen dat er ouders zijn die het stokje over willen gaan
nemen.
3 jaar geleden hebben we, samen met school,
onder veel belangstelling de moestuin op de
JVS geopend. Onder leiding van een tweetal
vrijwilligers is dit project van de grond
gekomen. De tuin begon te bloeien en de
interesse van de kinderen was groot. Iedereen
weet dat het een aantal jaar kan duren
voordat de grond voldoende is ingesteld op
een moestuin. En ja, wat hebben we een werk
verzet, puin geruimd (letterlijk), ideeën
aangedragen en kinderen
geënthousiasmeerd.
Onze zoon gaat nu van school en ondanks dat we dit project nog graag jaren zouden willen ondersteunen,
zoeken we gedreven vrijwilligers om samen met ons dit project te dragen. We zoeken personen met veel
passie voor tuinieren en groene (of zwarte) vingers met de bedoeling om dit van ons over te gaan nemen op
termijn.
Wat doen we zoal? In het vroege voorjaar organiseren we altijd een actie met NL Doet van het Oranjefonds.
Dit is ook het startsein van een nieuw moestuinseizoen. We gaan dan al zaaien. In de volle grond en in de
klassen. Daarvoor hebben we de afgelopen jaren zaaikaarten ontwikkeld. We leggen alles klaar en zorgen
dat er zaden zijn. Thuis zaaien we ook altijd een boel voor. Dan langzaamaan maken we de kas schoon en
de tuin gereed. Na een paar weken gaan we de zaailingen met de kinderen in de tuin zetten. Daarna doen
we in mei nog een zonnebloem groeiwedstrijd met de groepen 1 t/m 8. Ondertussen zorgen we ervoor dat
alles in de moestuin groeit en dat het onkruid weinig kans krijgt. We hebben ervoor gezorgd dat er elke
maand wel iets te oogsten is, van wortels, tot spinazie en sla. Na de zomervakantie is het meeste te
oogsten. Een voor een komen er dan groepjes kinderen in de tuin om te zien wat er is gegroeid en er mag
ook geproefd worden of ze nemen het mee terug de klas in. De laatste jaren hebben we veel gedaan aan
een goede bodemcultuur zodat dit in de toekomst meer oogst gaat opleveren. Wat over is gebruiken we zelf
en wat teveel is verkopen we aan de poort zodat we nieuwe zaden kunnen kopen in het voorjaar.
We zouden graag meer oogst willen zien en meer willen laten ervaren door de kinderen, maar hiervoor
hebben we vanuit school nog geen duidelijk plan. Hier wordt hard aan gewerkt om de tuin meer te laten
leven. Zo hebben we ook een aantal keer per jaar tuinoverleg met leerkrachten en vrijwilligers.
Wat moet je bezitten om ons te kunnen helpen:
* Een paar uur vrije tijd per week
*Liefde voor de (biologische)natuur;
*Kennis van groeiprocessen van diverse groentes (kun je ook leren!):
*Passie voor het overbrengen van kennis op kinderen;
*Interesse voor alles buiten de moestuin om; een nest eitjes of een uitschietende eikel zijn net zo mooi om te
laten zien.
*Geduld, vooral veel geduld, doorzettingsvermogen en een beetje wijsheid.
Kom jij ons eerst versterken en later overnemen?
Marloes en Marco
Aanmelden via : administratie.jvs@wvoranje.nl

Honden op het plein
Steeds meer ouders brengen hun trouwe viervoeter mee naar school om de
leerlingen op te halen. Denkend vanuit u als hondenbezitter heel begrijpelijk. De
hond heeft één van zijn dagelijkse wandelingen gehad en voor jonge dieren een
prachtig socialisatie momentje. Toch willen we u vragen om de honden niet mee het
plein op te nemen. Er zijn kinderen die bang zijn voor honden! We vragen u dus om
uw hond thuis te laten of buiten de poort te wachten.

Jong MSC
Zit jij in groep 4 t/m 8 van de basisschool en heb jij altijd al eens op een echt
instrument willen blazen of trommelen, of is majorette iets voor jou? Die kans
is er nu bij Jong MSC!
MSC (Marijke Sprang-Capelle) biedt in samenwerking met muziekschool De
Heraut avonden aan waarop jij gratis kennis kan maken met
blaasinstrumenten en trommels of majorette!
Op de instrumentenavonden mag je alle instrumenten uitproberen die
gebruikt worden bij MSC! Je gaat proberen er op te spelen en je leert al echte
liedjes! Aan het einde van de 4 avonden kun jij laten horen wat je geleerd
hebt aan je ouders, broertjes, zusjes, familie, vriendjes en vriendinnetjes in een echt concert!
De instrumentenavonden zijn op vrijdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur op 24 en 31 maart en 7 en 21
april. Deze laatste avond is ook het concert waarop iedereen mag komen kijken!
Elke avond wordt er een bepaalde groep instrumenten uitgelegd en bespeelt.
Zodat er elke avond iets anders is.
Is majorette meer iets voor jou? Dan kun je al echt les krijgen en een show
oefenen op muziek! Deze show kun je dan aan iedereen kunnen laten zien op het
einde van de 3 avonden! Deze avonden zullen plaatsvinden van 19.00 uur tot
20.00 uur op woensdagavond 12 en 19 april. De laatste avond zal op 21 april zijn
waarop ook de show plaats zal vinden!
Kan jij geluid uit de trompet krijgen? Of is saxofoon of trommelen iets voor jou? Of
misschien wel majorette? Meld je aan via secretariaat@msc-music.nl en kom het
uitproberen vanaf 24 maart! Er zal een informatieavond plaatsvinden over Jong MSC op 24 maart om 18.30
uur. De avonden zullen plaatsvinden in het BSD in Sprang-Capelle (Jeroen Boschstraat 1).

Avond 4-daagse
Dit jaar is de organisatie van de Waalwijkse avond 4-daagse gestart met het digitaal inschrijven van de
deelnemers. Er zijn dit jaar aanzienlijk minder inschrijvingen dan andere jaren wanneer er via de school
aangemeld moest worden.
Via deze weg willen wij u er op attenderen dat het nog mogelijk is om in te schrijven tot 14 april a.s. via:
www.avondvierdaagsewaalwijk.org

Koningsontbijt
Vrijdag 21 april hebben alle groepen Koningsontbijt op school.
De groepen 1 / 2 hebben aansluitend de jaarlijkse Koningsspelen.
De andere groepen hebben sportdag in de maand juni.
Verdere informatie volgt.

