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De gouden regel die deze maand centraal staat:

"We spelen het spel zoals het hoort, zodat niemand zich stoort"

Inloopochtend
Woensdag 16 maart was de eerste peuterochtend.

Het was een hele leuke ochtend! Het voorlezen van

boeken stond centraal, in combinatie met

spelletjes, muziekinstrumenten en samen fruit eten.

De volgende keer is de peuterochtend op

donderdag 31 maart van 9.30 tot 11.30u. Zegt het

voort!

Oekraine
In een eerder bericht op Ouderportaal heeft u

kunnen lezen dat we onderwijs gaan bieden aan

vluchtelingen uit Oekraine. Onze school zal hier

de eerste locatie voor zijn. Er is verder nog niet

veel duidelijk over de start en de invulling hiervan.

Zodra dit bekend is, wordt dit ook met u

gecommuniceerd. 

Studiedag
Vrijdag 18 maart hebben wij een studiedag gehad,

waarbij de ochtend in het teken stond van

"Taskforce kindermishandeling". Het belang van

signaleren en het op passende wijze

bespreekbaar maken van de verschillende vormen

van kindermishandeling werd daarbij benadrukt. U

heeft in een eerder bericht kunnen lezen over

"Handle with Care". Via een mailbericht wordt de

school op de hoogte gesteld van bijv. huiselijk

geweld, waarbij de politie betrokken is geweest.

De inhoud wordt niet gedeeld met school. De

leerkracht zal het kind opvangen en geeft dan aan

dat het bij hem/haar terecht kan om er eventueel

over te praten.

LET OP: de studiedag van dinsdag 7 juni wordt in

verband met het bezoek aan een school in

Rotterdam verzet naar maandag 16 mei.

Kunstweken
Dinsdag 22 maart werd 's ochtends in de aula het

startschot van de kunstweken gegeven. Onze eigen

Vincent(a) van Gogh was een schilderij kwijt.

Gelukkig is het schilderij gevonden! De kinderen

gaan de komende 3 weken aan de slag met

kunstwerken van Piet Mondriaan, Andy Warhol, Keith

Haring en Henri Matisse. De kinderen maken

individueel een kunstwerk waarvan u later bijv. een

mok of broodtrommel kunt bestellen via de website.

Dit zal later met u gedeeld worden.

Groepsdoorbrekend maken de kinderen van groep 

1 t/m 8 samen grote kunstwerken die te koop zijn

tijdens de tentoonstelling op donderdag 7 april van

14.30u tot 15.30u. De opbrengst gaat naar het

goede doel: Oekraine. U bent van harte welkom

samen met uw kind de tentoonstelling te bekijken. 



De gouden regel die deze maand centraal staat:

"We spelen het spel zoals het hoort, zodat niemand zich stoort"

Agenda
30 maart    Zingen voor de jarigen

31 maart     Peuterochtend van 9.30 tot 11.30u

1 april         Koffie-uurtje

7 april        Tentoonstelling  tussen 14.30 en 15.30u

8 april        Spreekuur SMW

15 april       Paasviering op school

LET OP: de studiedag van dinsdag 7 juni wordt in

verband met het bezoek aan een school in

Rotterdam verzet naar maandag 16 mei.

Scholing
Op woensdag 9 maart had het team in de middag

een scholing over "Taal in Blokjes". In april staat

deel 2 van de cursus op het programma.

Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding

van kinderen met lees- en spellingproblemen in het

basis- en speciaal onderwijs, maar wordt ook

preventief ingezet naast het reguliere programma

van lezen en spellen. Klanken worden aan kleuren

gekoppeld, waardoor het woordbeeld voor

sommige kinderen beter te onthouden is. Wij

starten met de implementatie in de groepen 1 t/m

4. Volgend schooljaar zal dit ook in de hogere

groepen worden aangeboden. Voor kinderen die

moeite hebben met lezen en/of spellen wordt het

ook in de remedering ingezet. 

Mindfun
Er zijn al een aantal lessen Mindfun geweest op

woensdag na schooltijd. De kinderen zijn erg

enthousiast! We gaan bekijken of we hier een

vervolg aan kunnen geven in de toekomst. 

Woensdag 30 maart is de laatste werkdag van juf

Anne. Zij gaat haar onderwijscarriere voortzetten

op Basisschool De Bunders in Oisterwijk. Wij wensen

haar veel succes met deze nieuwe uitdaging!

Op dinsdag en woensdag zal meneer William in

groep 8 zijn. William werkt momenteel in

verschillende groepen binnen de stichting. Wij heten

William van harte welkom en wensen hem veel

werkplezier!

Groep 8 bezetting

Jarige Jobjes!
Op 30 maart zal er weer buiten bij de vlag

worden gezongen voor de jarigen van de

maand maart. U komt toch ook?

Groep 1/2A: Lotte

Groep 1/2B: Jaysen, Mylan

Groep 3: Jonaisa

Groep 4: Evi

Groep 5: Ise

Groep 6: Ela

Groep 7: Ayanda, Hamed, Tara

Groep 8: Enzo

Juf Lilian, juf Ellen en juf Marielle.


