Maart 2019

Algemeen Nieuws

NIEUWSBRIEF

Studiedag 15 april

Maandag 15 april is de studiedag voor het personeel. Deze dag staat in het teken van de opbrengsten van
onze school. Het ontwikkelingsvolgmodel ( OVM ) wordt ook met elkaar besproken. De kinderen zijn deze
dag vrij.

Oudergesprekken op uitnodiging
Woensdag 10 april zijn de oudergesprekken op uitnodiging. Anders dan bij de portfolioavond worden bij de
oudergesprekken op uitnodiging niet alle ouders uitgenodigd. Indien de leerkracht iets met u wil
bespreken wordt u persoonlijk uitgenodigd. U kunt zelf ook aangeven indien u de leerkracht van uw zoon /
dochter wilt spreken.

NIEUWS locatie Hoge Woerd
Personeel
Juf Jesse en haar vriend Niels vierden feest op vrijdag 22 maart jl. vanwege hun geregistreerd partnerschap.
Het was een prachtige zonnige dag voor een feestelijk moment als dit. Hartelijk
gefeliciteerd Jesse en Niels! We wensen jullie een mooie toekomst!
De kinderen van de wasberen hebben een mooie slinger gemaakt voor hun juf en
op maandagmiddag heeft de klas taart gegeten. Dat was een heerlijke verrassing!

En dan nog……. babynieuws! Juf Kelly en haar vriend Michel verwachten in de
maand juli hun eerste kindje. Hartelijk gefeliciteerd! We wensen Kelly een goede
zwangerschap!

Thema-avond: weerbaarheid
Dinsdag 19 maart jl. was er een informatieavond voor ouders met leerlingen in de midden- en
bovenbouw op locatie St. Martinusstraat. Het onderwerp wat centraal stond was: “Weerbaarheid”
Hoe kun je er voor zorgen dat je kind weerbaar wordt?, Hoe werk je aan een positief zelfbeeld bij je
kind? welke invloed heb je daarop vanuit de opvoeding?
Een interessant onderwerp waar veel over te leren is en waar de ouders met elkaar over in gesprek
raakten. Enkele ouders stelden vragen die gericht waren op onze school bijv. hoe wij als school
werken aan weerbaarheid. Het was prettig dat we die vraag meteen konden beantwoorden. Zo
ervaren we dat het fijn is als zorginstellingen als GGZ en Vitis hierin goed samenwerken met de
school.
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Schoolproject: Vroeger en zo…….
In de komende weken zullen we werken aan het thema: Vroeger en zo….. Afgelopen maandag is het
startsein voor het project gegeven. Alle kinderen waren verzameld in de aula bij een grote tijdmachine. Per
groep verdween er een kind in de tijdmachine en vervolgens kwam er een nieuw persoon uit de
tijdmachine! De machine maakt echt geluid en er draaiden wijzers met behulp van een accu. (met dank
aan het creatieve brein Alwin, de man van juf Margriet).
De personen die uit de tijdmachine kwamen maakten duidelijk welk onderwerp m.b.t. geschiedenis aan
bod komt in elke klas. En wie kwamen er allemaal uit de tijdmachine? Anne Frank, een soldaat uit de 2e
wereldoorlog, een cowboy en een indiaan, een ridder en een jonkvrouw, een dino, een opa en een oma en
nog veel meer…….
De kinderen zullen veel leren over de geschiedenis en u bent welkom om te komen kijken naar alles wat er
is geleerd en gedaan op de kijkavond van woensdag 17 april a.s.

Leerlingenraad
Elk schooljaar kiezen we een goed doel. De LAR (leerlingenraad) zal binnenkort overleg voeren welk
goed doel dit jaar gekozen zal worden. Vorig jaar hebben we een loterij georganiseerd om geld in te
zamelen voor stichting “de Zaaier”. Dit jaar zullen we een sponsorloop organiseren aan het eind van
het schooljaar. Indien u een idee heeft voor een goed doel dan kunt u dat kenbaar maken aan de
leerlingen in de leerlingenraad: Jort, Desley, Nicky, Thijs, Henrieke en Rosalie.

Praktische verkeerslessen
In de komende periode (na de meivakantie) zullen we weer aan de slag gaan met praktische
verkeerslessen op het plein en in de wijk. De leerkracht zal de lessen aankondigen voor de groep
van uw kind via de klasbord app. Deze lessen kunnen alleen succesvol zijn mét de hulp van ouders.
Als u zich aanmeldt om te helpen dan zullen de kinderen weer belangrijke leerervaringen opdoen in
het verkeer. Bedankt alvast!
De schoolverlaters doen in de komende maand mee aan het fietsexamen. Ze zijn al druk bezig met
het oefenen van de verkeersregels zowel de theorie als in de praktijk. We wensen hen veel succes!

Kwink
Naast de gewone Kwink-lessen worden deze weken lessen gegeven over weerbaarheid, relaties en
seksualiteit tijdens de ‘Week van de Lentekriebels’. Door deze lessen willen we kinderen laten
merken dat bijvoorbeeld verliefdheid en seksualiteit normale onderwerpen zijn waar openlijk over
gesproken mag worden.
Jonge kinderen staan nog heel open voor waarden en normen. Zeker in de onderbouw is
seksualiteit nog een onderwerp zonder schaamte. Hoe eerder je het over relaties hebt, hoe meer
leerlingen vertrouwd raken met het thema.
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Fietskeuring
Ter voorbereiding op het fietsexamen worden de fietsen van de schoolverlaters gekeurd. Onze wijkagent
Cor Kuiper komt hiervoor speciaal naar onze school. De fietskeuring vindt plaats op vrijdag 29 maart a.s.
om 9.00 uur. Zorgt u ervoor dat uw kind met de fiets komt op deze dag?

Koningsspelen
De verjaardag van de koning valt dit jaar in de meivakantie. De
koningsspelen houden we dit jaar dan ook op vrijdag 12 april a.s. We
zullen zoals gebruikelijk starten met een lied en de bijpassende dans.
Daarna gezellig ontbijten met elkaar en vervolgens tijd voor sport en
spel!
We hopen op mooi weer want de activiteiten zullen op de pleinen om
de school plaatsvinden. Duimt u met ons mee voor mooi weer!
Hier vindt u vast de link met het lied van 2019: lied koningsspelen 2019

Kamp schoolverlaters
Van maandag 27 mei t/m woensdag 29 mei zullen de schoolverlaters op kamp gaan. Voorafgaand aan het
schoolkamp willen wij een informatieavond organiseren voor de ouders van de schoolverlaters. We hebben
deze avond gepland op dinsdag 7 mei a.s. om 19.30 uur. Zet u de datum vast in uw agenda?
Namens het team,
Carolien Zwinkels

Tip: een sportieve activiteit in de meivakantie
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Maart
25
29

Start schoolproject: Vroeger en zo
Fietskeuring schoolverlaters

April
5
10
12
15
17
19

Ouders in de groep (eekhoorns t/m leeuwen)
Oudergesprekken op uitnodiging
Koningsspelen
Studiedag voor het personeel – de kinderen zijn vrij!
Kijkavond 18.30 -20.00 uur
Goede vrijdag – start meivakantie van 19 april t/m 5 mei
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