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Nieuws van de directie

Maand
datum

activiteit

9 april
9 april
10 april
10 april
11 april
12 april

OR vergadering
Nieuwsbrief
MR vergadering
Ouderkamer: thema loslaten
Groep 7 rugbytoernooi
Groep 7 schriftelijk
verkeersexamen
Ouderkamer
Koningsspelen
Mei Vakantie
Thema 7 Wij bouwen
bruggen
Ouderkamer
MR-vergadering
Hemelvaart
Kinderen vrij
Moederdag
OR vergadering
Ouderkamer
Start Ramadan
Groep 6 & 7 straatvoetbal
toernooi
groep 5 kunst in de klas
VVE thuis
GMR vergadering
Spelletjesmiddag
Ouderkamer; thema sport in
de wijk
Groep 7 Praktisch
verkeersexamen
Groep 5 Kunst in de klas
Ouderkamer
Groep 5 Kunst in de klas
Nieuwsbrief
OR vergadering

17 april
20 april
23 april t/m 4
7 mei
8 mei
8 mei
10 mei
10&11 mei
13 mei
14 mei
15 mei
15 mei
16 mei

b16 mei
en 8b
17 mei
17 mei
18 mei
22 mei
23 mei

29 mei
30 mei
4 juni

Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van
onderzoekend leren in de techniekweek en hebben we
aandacht besteed aan de week van lentekriebels. De
kinderen hebben enorm genoten van de schoolreis en de
groepen in de bovenbouw hebben creatieve circuits
gedraaid, waarbij ze met kinderen uit verschillende groepen
werken.
Het team heeft de derde studiedag gehad van de scholing
‘Arrangeren door Classificeren’. Gedurende deze opleiding
leren we effectief om te gaan met leer- en gedragsproblemen.
De afgelopen weken hebben we vanwege de specifieke
dynamiek in groep 7 wat wijzigingen in de groepsformatie
doorgevoerd om het leerklimaat in deze groep te verbeteren.
Langzaam gaan we ons bezighouden met de voorbereidingen
van schooljaar 2018-2019. Zoals het er nu naar uitziet kunnen
we het aantal groepen dat we nu hebben behouden en zullen
we de samenwerking die we binnen het kindcentrum hebben
verder gaan uitbouwen.
Er liggen heel veel gevonden voorwerken beneden in de
berging bij hulpoma Mien. Mist u iets thuis zoals gymkleding,
jassen, vesten of tassen neem daar graag een kijkje. Voor de
meivakantie zullen we anders de spullen naar de kringloop
brengen. Het valt ons op dat er veel spullen blijven liggen in de
bakken van de groepen 4 en 5.
Alvast heel veel plezier in de meivakantie over 2 weken
Groeten, Nicole van Mook
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Nieuws van de leerlingenraad
Wij willen ons even voorstellen. Wij zijn Amina, Fatina, Joacilia, Joey,
Manuel, Rafael, Kirsten, Dylano en Harrie. Wij zijn mediatoren en zitten
in de leerlingenraad. De leerlingenraad komt meerdere keren per jaar
bij elkaar op vrijdag. Wat doen we zoal bij de leerlingenraad:







Vergaderen
Problemen aanpakken
Nieuwe dingen bedenken
Helpen bij conflicten
Ideeën verzamelen
Hulp bieden bij pesten

We hebben de R.A. P. opgericht, De Rondeel Anti Pestclub. De komende tijd gaan we een bijeenkomst
houden met de R.A.P. Wij houden u op de hoogte van de activiteiten van de leerlingenraad. Binnenkort
meer over ons in de nieuwsbrief.

Rekennieuws
Als ouder kun je thuis spelenderwijs rekenen oefenen met je kind. Op de website van
https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/ kun je voorbeelden en filmpjes vinden. Leuk om te oefenen
aan tafel of gezellig op de bank.
De grote Rekendag was een groot succes. Het thema van deze dag was
‘De school als pakhuis’. De kinderen hebben in circuitvorm de ruimte van
onze school kritisch bekeken door na te gaan wat er op school allemaal
te vinden is en welke ruimte deze spullen innemen. Ze waren daarbij
vooral bezig met meet- en meetkundeactiviteiten.

Wat past er allemaal in een verhuisdoos?

Nieuws over de leesmethode groep 3
Dit schooljaar staat er bij ons op de planning om te kijken naar een nieuwe
methode voor aanvankelijk lezen in groep 3, omdat onze huidige methode
Veilig Leren Lezen volgend jaar aan vervanging toe is. Op dit moment
oriënteert een werkgroep zich op de nieuwe methode van Veilig Leren Lezen
en de methode Lijn 3. Eén van deze twee methoden gaan we kiezen.
Inmiddels worden er ook proeflessen uitgeprobeerd, kijken we op andere
scholen en komen er vertegenwoordigers voorlichting geven op onze
school. De uiteindelijke keuze zal gedeeld worden in een van de komende
nieuwsbrieven.
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ICT nieuws
Opa Jan doet al geruime tijd voor ons klusjes in en om de school. Erg fijn.
Afgelopen weken heeft Opa Jan gewerkt aan een ICT-kast. Super fijn! Nu kan de
hele klas tegelijk op een I-pad werken. Werken op een I-pad vergroot de
betrokkenheid bij de les. Opa Jan super bedankt!

Nieuws van de Koningsspelen
Vrijdag 20 april is het weer tijd voor de Koningsspelen.
We starten deze dag op school met het Koningsontbijt. De kinderen hoeven dus thuis niet te ontbijten. Het is
de bedoeling dat de kinderen zelf brood meenemen voor de lunch. Natuurlijk is het fijn als de kinderen
sportief gekleed zijn op deze dag.
Informatie voor Groep 1-2
De kleuters blijven op school. Na het ontbijt kan de sportdag beginnen.
De warming up is op het liedje Fitlala van Kinderen voor Kinderen. Als de kinderen goed warm zijn beginnen
we om 11.00 uur met het spelletjescircuit.
Om 13.30 uur zijn de spellen afgelopen. Daarna sluiten we gezamenlijk af in de klas. De kinderen kunnen om
14.00 uur weer worden opgehaald.
De hulpouders voor de groepen 1-2 worden om 10.00 uur verwacht op school voor uitleg en hulp bij het
verdelen van de groepjes. Het is de bedoeling dat de ouders met een groepje langs de verschillende
activiteiten lopen. We proberen u in te delen bij het groepje van uw kind.
Informatie groep 3-8
Na het Koningsontbijt gaan de kinderen zich klaar maken voor de sportdag.
Om 10.15 uur lopen de kinderen per groep naar de hockeyvelden. Daar worden de kinderen meteen in
groepjes verdeeld. Om 11.00 uur starten we met het sport- en spelletjes circuit. Om 13.20 uur zijn de spellen
afgelopen en lopen we gezamenlijk terug naar school.
De hulpouders van de groepen 3-8 worden om 10.00 uur verwacht bij de hockeyvelden voor uitleg. Het is
de bedoeling dat de ouders met een groepje langs de verschillende activiteiten lopen. We proberen u in te
delen bij het groepje van uw kind.
Wij hebben er ontzettend veel zin, want er zijn weer veel leuke spelletjes bedacht. Duimen jullie mee voor
goed weer?

Verkeersexamen groep 7
Hét verkeersexamen van groep 7 komt eraan!
In april maken alle kinderen van groep 7 het schriftelijk
verkeersexamen.
Met de VVN Verkeersexamenapp is het eenvoudig en leuk om samen met je zoon of dochter te oefenen
voor het VVN praktisch Verkeersexamen. De app helpt bij het leren van de verkeersregels en bij het
oefenen van de examenroute. De app is gratis te downloaden in de in de app-stores
van iPhone of Androidtoestellen.
Succes met oefenen!
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Vraag vanuit de kinderboerderij Oosterhoeve
De Oosterhoeve heeft nieuwe vrijwilligers nodig
Ons bestand van zelfstandig werkende vrijwilligers voor in het weekendrooster is aan aanvulling toe.
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per maand op zondag van 12 tot 14 uur ( na een inwerktijd) zelfstandig
de dieren kunnen voeren. Je werkt altijd samen met een collega . Dit werk is heel leuk om met je kinderen
samen te doen, of met een vriend of vriendin. Bovendien maak je je erg dienstbaar voor de maatschappij
en mag je als dank je verjaardag ( of die van je kind) gratis vieren op de boerderij.
Aanmelden kan via 06-23910121 of oosterhoeve@gmail.com, of loop een keer binnen.

Handig!
Veranderingen in uw gegevens zoals een nieuw mobiel nummer of een verhuizing kunt u doorgeven bij juffrouw Lenie van de
administratie. Denk hierbij ook aan het aanpassen van het noodnummer wat gebeld wordt als ouders of verzorgers niet bereikbaar
zijn.
In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van allerlei zaken ‘rondom school’ die voor u en uw kind van belang zijn. De
nieuwsbrief verschijnt iedere maand. U ontvangt deze nieuwsbrief digitaal.
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