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NIEUWSBRIEF van Katholieke Basisschool PIROUETTE
Eindredactie: Sergio van Dijk, Cindy de Winter, Ignace Kloet
Technische realisatie: Aster Brouwer, ICT-coördinator.

AGENDA augustus/september 2016
15 juli t/m 28 augustus
29 augustus
8 september
13 september
14 september
22 september
23 septemeber

Zomervakantie
Eerste schooldag
Jaaropening/Start Lustrum
OV vergadering: Start 20.00 uur Perzikstraat
MR vergadering: Start 19.30 uur op de Perzikstraat
Informatieavond
Schooljournaal 1

Van de directie
Dan is het nu toch echt zover……. het einde van het schooljaar 2015-2016.
Vandaag hebben we in alle groepen op een gezellige manier het schooljaar afgesloten.
Opruimen van de laatste spulletjes, samen nog gezellige spelletjes spelen, terugblikken op
het afgelopen schooljaar, etc. Goed om te zien hoe er in iedere groep op een mooie manier
bij het einde van het schooljaar is stil gestaan.
We kijken met elkaar terug op een fijn, gezellig en goed schooljaar.
Dit schooljaar was ook het eerste jaar van onze nieuwe Schoolplanperiode. Het Schoolplan
dat we afgelopen schooljaar in samenspraak met het team en met input van kinderen en
ouders hebben opgesteld.
In dit eerste jaar hebben we enorm veel aspecten de school ingebracht, die een waardevolle
bijdrage leveren aan de verbreding van onze school.
Het werken in de moestuin, een breed cultuuraanbod, de logopediste weer een duidelijke plek
in de school geven, het werken met de tablets in de groep, het verbreden van de
ouderbetrokkenheid en daarbij de komst van het partnerschapsteam en de voorbereidingen
van de start van de peutergroep (deze zal na de zomervakantie van start gaan).
Wat is er ontzettend veel gebeurd en wat zijn we trots op de bijdrage die alle leerkrachten,
kinderen en ouders hieraan hebben geleverd.
We hebben er bewust voor gekozen om dit jaar veel nieuwe aspecten op te starten binnen de
school; het komende jaar zullen hier veel minder nieuwe aspecten bijkomen en zullen we
vooral verder vormgeven aan de verdieping en borging van al deze aspecten.
Daarnaast gaan we komend schooljaar ook starten met een nieuwe taal- en
spellingsmethode: Taalverhaal. Hier zullen we uiteraard ook veel aandacht voor hebben en
jullie in de komende Schooljournaals nog verder over informeren.
De laatste schoolweek staat traditioneel ook in het teken van het afscheid. Voor veel kinderen
een afscheid van hun juf(fen), soms van klasgenootjes en voor onze oudste kinderen van
groep 8 een afscheid van onze school.
Op maandag 11 juli en dinsdag 12 juli hebben de kinderen van groep 8 hun afscheidsmusical
opgevoerd voor alle ouders, vrienden en familie. Na weken van hard oefenen aan de musical
“Bon Bonni Beach” was de ontlading weer groot. Zowel bij alle kinderen als bij de juffen. Ook
dit jaar waren het weer twee mooie avonden, waarop we afscheid hebben genomen van een
grote groep bijzondere kinderen.
Veel van deze kinderen hebben we zien opgroeien en mogen begeleiden in hun groeiproces
tot grote weldenkende kinderen, die nu echt klaar zijn om de stap te maken naar het
voortgezet onderwijs.
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Lieve groep 8-ers,
Wij zijn ervan overtuigd dat jullie het allemaal heel goed gaan doen op jullie nieuwe school en
wensen jullie ook daar heel veel plezier toe. Wij hopen dat jullie allemaal de vrolijke en
enthousiaste kinderen blijven, die wij bij ons op school hebben mogen zien, en dan weten we
zeker dat het met jullie allemaal helemaal goed gaat komen.
We hopen dat jullie volgend jaar af en toe nog langs komen om te vertellen hoe het gaat,
want de deur zal altijd open staan voor jullie! Een Pirouetter blijf je tenslotte voor je hele
leven!
We zullen jullie volgend jaar allemaal missen!
Voordat we allemaal gaan genieten van een welverdiende vakantie willen we jullie eerst
allemaal nog bedanken.
Op de eerste plaats uiteraard al onze lieve en enthousiaste kinderen. Wat hebben jullie
allemaal enorm hard gewerkt dit jaar en wat heeft iedereen enorm veel geleerd. We zijn trots
dat we zulke kanjers bij ons op school hebben.
Natuurlijk willen we ook het hele team enorm bedanken. Binnen het team hebben we dit jaar
te maken gehad met de ziekte van juf Lidwien en juf Eugenie. Iets waar we als team zeer bij
betrokken zijn en uiteraard hebben we met beide juffen veel contact.
We zijn enorm trots op de wijze waarop we dit met alle collega’s hebben kunnen opvangen
en zo het onderwijs binnen de school goed hebben kunnen voortzetten.
Tenslotte willen we natuurlijk ook alle hulpouders enorm bedanken! Zonder de hulp van een
grote groep betrokken ouders zouden wij nooit de school zijn, die we nu zijn. Mooi om te zien
dat we naast alle traditionele hulp als het werken met de kinderen, de OV en MR,
biebmoeders, klusvaders en bieden van ondersteuning bij de diverse activiteiten ook
terugkijken op twee geslaagde Oudercafés en de start van een partnerschapsteam.
Iedereen ontzettend bedankt voor het sfeervolle en leerzame jaar!
Rest ons nu alleen nog maar om iedereen een hele fijne en zonnige vakantie toe te wensen
en wij hopen jullie allemaal op maandag 29 augustus gezond terug te zien!
Zomerse groet,
Cindy de Winter
Sergio van Dijk
AFSCHEIDSMUSICALS
Op 11 en 12 juli was het zover… De afscheidsmusicals van onze groepen 8. Mooi om te zien
dat de zaal op beide avonden helemaal vol zat met ouders, vrienden en andere familieleden.
Voor alle kinderen een spannend en bijzonder moment.
Na maanden van intensief oefenen hebben beide groepen een geweldige musical opgevoerd.
Met veel trots en plezier hebben we kunnen zien hoe alle kinderen ontzettend hebben
genoten van dit optreden en iedereen was onder de indruk van alle talenten.
Na afloop van beide musicals werden de kinderen door het team toegezongen en er was voor
ieder kind een persoonlijk woordje van de eigen juf(fen).
Na afloop van de tweede musicalavond was er voor alle ouders en kinderen van beide
groepen nog een gezellige afscheidsborrel. Mooi om te zien hoeveel herinneringen er samen
nog werden opgehaald en om van ouders en kinderen te horen dat ze met enorm veel plezier
en tevredenheid terugkijken op hun tijd op de Pirouette.
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IKC
In de afgelopen periode hebben we 2 inloopochtenden georganiseerd voor de start van de
peutergroep. Inmiddels hebben we 4 inschrijvingen en daarmee kunnen we direct na de
zomervakantie van start gaan met de peutergroep.
Naast de 4 inschrijvingen hebben al meerdere ouders concrete interesse getoond in de
peutergroep en we verwachten dan ook dat de groep zich komend jaar gestaag zal
uitbreiden.
Uiteraard zullen we jullie volgend jaar regelmatig op de hoogte brengen over de
ontwikkelingen binnen de peutergroep.
Voor concrete informatie over de peutergroep kunnen jullie mailen naar info@kinderworld.nl
of contact opnemen met Cindy of Sergio.
MOESTUIN
Dit schooljaar zijn we gestart met het werken in de moestuin. Met veel enthousiasme hebben
alle kinderen dit jaar in de tuin gewerkt en een bijdrage geleverd aan het zaaien,
onderhouden en oogsten van de diverse groenten.
Vanaf komend schooljaar willen met 2 vaste jaargroepen de moestuin gaan onderhouden; dit
zullen de groepen 4 en de groepen 6 zijn.
Om de kinderen hierin goed te begeleiden zijn we naast Carmen en Jelmer nog op zoek naar
een aantal extra hulpouders.
Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u contact opnemen met Sergio via
s.vandijk@kbspirouette.nl
KLEUTERMUSICAL
Op vrijdag 24 juni hebben onze kleuters uit de groepen 2 de jaarlijkse kleutermusical
opgevoerd. Hiermee hebben zij hun kleuterperiode op school afgesloten.
Dit jaar hebben we kunnen genieten van de musical “Woeste Willem”. In prachtige kostuums
hebben de kinderen enorm knap toneel gespeeld, gezongen en gedanst.
Onder leiding van juf Hendrika en met hulp van de andere leerkrachten en een aantal
hulpouders is er weer een geweldige musical neergezet.
Mooi om veel trotse gezichten van ouders te zien in de zaal. Wat hebben we genoten!
GASTLESSEN en SPELLETJESPAUZE
Het schooljaar is ook door de inzet van de Junior MR afgesloten met leuke en interessante
gastlessen. Bij de groepen 1/2 en de groep 3, 3/4 en 4 heeft de brandweer gezorgd voor een
les in de klas en een spektakel met een brandweerauto op het schoolplein.
Bij de groepen 5/6 zijn er vrijwilligers gekomen van de kindertelefoon. Zij hebben de
kinderen veel verteld over de organisatie en natuurlijk was er voor de kinderen nog
gelegenheid hun vragen te stellen.
Tot slot is er door de Junior MR een spelletjespauze georganiseerd voor alle groepen in de
school. Met veel plezier hebben de kinderen meegedaan aan een speurtocht, koekhappen,
hindernisbaan, voetbal, hockey en snoephappen. Het was een groot succes!
We bedanken alle kinderen van de Junior MR voor hun inzet dit schooljaar en alles wat ze
voor de kinderen van de school hebben geregeld.
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AVONDVIERDAAGSE
Het is alweer een tijdje geleden maar van
9 t/m 12 mei hebben we met elkaar weer
de avondvierdaagse gelopen. Elke dag
hebben we met heel veel plezier en
enthousiaste kinderen de 5 en 10 km
afgelegd.
Ook dit jaar is de avondvierdaagse volledig
georganiseerd door de werkgroep van
vrijwillige ouders. Het goede verloop van
vier mooie dagen hebben we mede te
danken aan de vele vrijwilligers, die zich
hadden opgegeven en zich voor diverse
taken hebben ingezet. Wij willen deze
vrijwilligers hartelijk bedanken en hopen
dat wij ook volgend jaar weer op ze
mogen rekenen.
De laatste avond werd weer met veel
muziek en gezelligheid afgesloten.
Daarvoor was de muziekband Muziekenzo
ingehuurd. Ook werden er door
Kinderdagverblijf La Luna ijsjes uitgedeeld.
AFSCHEID JUF INULA
Op dinsdag 12 juli was het de laatste werkdag van juf Inula op onze school.
Juf Inula heeft ruim 12 jaar bij ons op school gewerkt en heel veel kinderen begeleid bij het
leren rekenen, schrijven en lezen.
De hele dag stond de school in het teken van haar afscheid. ’s Morgens werd zij eerst op de
Perzikstraat onthaald door alle kinderen met een prachtig afscheidslied. Later op de dag heeft
zij ook een zelfde onthaal gekregen van onze oudere leerlingen op het Kastanjeplein.
Juf Inula heeft in alle groepen verder nog persoonlijk afscheid genomen en uiteraard hebben
wij na schooltijd ook als team nog vele herinneringen opgehaald aan de tijd van juf Inula bij
ons op school.
Juf Inula gaat nu in Harderwijk werken op basisschool Alfons Ariens, een school van ons
bestuur.
We wensen haar daar heel veel plezier en succes.
Lieve Inula, Bedankt voor alles wat jij voor onze school betekend hebt!
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NIEUWE COLLEGA’S
Onlangs hebben jullie de groepsindeling voor het komende schooljaar ontvangen. In dit
overzicht zullen jullie ongetwijfeld gezien hebben dat we komend jaar 3 nieuwe collega’s
verwelkomen binnen de school.
Juf Tamara zal in de eerste periode van het jaar juf Eugenie vervangen, juf Petra zal het
zwangerschapsverlof van juf Lianne invullen en juf Nanda zal in de Kikkergroep juf Lidwien
vervangen. Hieronder stellen de nieuwe juffen zich aan jullie voor.
Juf Nanda (Kikkers)
Hoi allemaal, Ik ben Nanda Hassell en kom na de vakantie op school
werken in de kikkerklas samen met Marit Roukes. Ik ben een startende
leerkracht en heb hiervoor mijn LIO gelopen op ’t Zonnewiel. Ik woon in
Filmwijk. Ik houd van koken en bakken, gezellige dingen doen met
vrienden en famillie en ben graag actief bezig. Ik kijk er erg naar uit om
te starten in augustus en om het team van de Pirouette te versterken!

Juf Petra (Groep 8A)
Mijn naam is Petra Bijl en mag het zwangerschapsverlof van Lianne, na de
zomervakantie in groep 8 vervangen.
Ik ben 47 jaar, ik werk nu 9 jaar in het basisonderwijs waarvan 8 jaar in groep
7/8. Voordat ik in het onderwijs werkte, was ik werkzaam in het bedrijfsleven
in de financiële sector. Met ingang van schooljaar 2016/2017 heb ik ervoor
gekozen om niet meer verbonden te zijn aan een vaste school. Ik krijg op deze
manier de kans om meer van de scholen binnen het SKO te mogen zien en
hoop zo nog meer te mogen leren en ervaringen te mogen opdoen. In mijn
privé leven ben ik graag met knutselwerkjes bezig en ben ik samen met mijn
man Laurens de trotse ouders van Mathijs (20), Wessel (17) en Kasper (15).

Juf Tamara (Schildpadden)
Mijn naam is Tamara Pieper. Ik ben 21 jaar en geboren in Dedemsvaart.
Sinds het eind van de zomervakantie ben ik woonachtig in Harderwijk. Op de
Pirouette ga ik als invaljuf aan de slag in groep 1/2 bij de Schildpadden. Je
zal mij hier zien op de dinsdag en de woensdag. In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om te zingen, te winkelen, tekenen en leuke dingen te doen met
vrienden. Ik kijk er erg naar uit om op de Pirouette aan de slag te gaan!

ZOMERLEZEN
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVIniveaus terugvallen. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om
ook in die lekker lange zomervakantie te blijven lezen!
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen in
de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de
Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (ebooks). Voor
ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er genoeg te
vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de
e‐books te downloaden. Eenmaal gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer
maar komen! De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus
beschikbaar in de vakantiebieb-app.
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ZWEMVIERDAAGSE
Zin om het nieuwe schooljaar 2016/2017 te starten met de zwemvierdaagse?
Deze zal gehouden worden van 26 september t/m 29 september!
Noteer alvast de datum!
De brief voor de zwem4daagse volgt in de eerste week van het nieuwe schooljaar.
KAMP GROEP 8
In het vorige Schooljournaal heeft u al kunnen lezen dat de groepen 7 op kamp zijn geweest.
Op 8 juni zijn ook de groepen 8 vertrokken naar Putten voor het jaarlijkse schoolkamp. Drie
dagen lang is er door alle leerkrachten, ouders en kinderen genoten van een geweldige sfeer
en veel leuke, sportieve en ook spannende activiteiten. Zo hebben de kinderen een
speurtocht door Putten moeten afleggen, is er een zaklampspel geweest, was er een gezellige
Bonte-avond met vele optredens en er is zelfs ook nog een spannende spooktocht geweest.
De laatste dag is afgesloten met een bezoek aan het zwembad. Ondanks de grote
vermoeidheid bij iedereen, wilde niemand naar huis.
Alle hulpouders en leerkrachten willen we bedanken voor hun inzet; jullie hebben er samen
met alle kinderen echt een fantastisch kamp van gemaakt!
PIROUETTE’S GOT TALENT
Ook dit jaar hebben we het schooljaar afgesloten met het traditionele Pirouette’s got talent.
Door alle groepen werd er een spetterend optreden verzorgd. We hebben met elkaar genoten
van veel leuke liedjes, dansoptredens, acrobatiek en er waren zelfs een paar bijzondere
proefjes te zien.
Het was weer een prachtige afsluiting van het schooljaar!
Volgend schooljournaal
Op vrijdag 23 september verschijnt het eerste Schooljournaal van 2016-2017. Wilt u ook iets
schrijven of aan ouders laten weten? Mail uw stukje dan uiterlijk donderdag 22 september
2016 naar s.vandijk@kbspirouette.nl
De redactie beoordeelt dan de plaatsing.

6

Kindervakantieland, wie gaat er mee?
Dit jaar gaat het kinderwerk van de Schoor, tijdens de zomervakantie, mee naar kindervakantieland! Iedere
week staat een ander team van kinderwerkers en enthousiaste vrijwilligers klaar om er een geweldige week van
te maken!
Voor wie?
Het vakantiehuis van Kindervakantieland is opgezet met de intentie om kinderen van 6 t/m 12 jaar de
mogelijkheid te bieden om te kunnen genieten van een zorgeloze vakantie met leeftijdgenoten. Wij richten ons
op kinderen die door hun thuissituatie niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben om met het gezin op vakantie te
gaan.
Dat kan om financiële redenen zijn, maar dat kan ook te maken hebben met kritieke situaties binnen het gezin,
zoals bijvoorbeeld ziekte van een kind of een ouder.
Tijdens de vakantieweken worden verschillende activiteiten ondernomen met de kinderen, zoals sport en spel,
speurtochten of knutselen. Het terrein rond het vakantiehuis biedt de mogelijkheid om veilig te spelen. De
kinderen gaan ook een dagje uit.
Kosten deelname
Deelname kost € 75,00 per kind. Mocht dit bedrag een probleem zijn, dan bestaat de mogelijkheid om een
verzoek in te dienen voor gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de kosten. Dat kan worden ingevuld op het
inschrijfformulier van het kind.
Bewijs overleggen is dan wel verplicht. Een kopie van het maandinkomen is dan voldoende. De beslissing daarover
ontvangt men zo spoedig mogelijk.
Wil je meer informatie over Kindervakantieland neem dan eens een kijkje op de site van kindervakantieland;
kindervakantieland.nl of stuur een mail naar
Wendy van Spooren Architect, Bouwmeesterbuurt spooren@deschoor.nl
Marco Stönner Jeugdland-Stad
stonner@deschoor.nl
Rick Groenhard Dagarrangementen Zevensprong groenhard@deschoor.nl
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