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Agenda
27 februari t/m 3 maart
15 maart
In de week van 20 maart
21 maart
22 maart

Voorjaarsvakantie
Nationale Daltondag,
Open Huis van 09.00 – 12.00 uur
Thema: “Lentekriebels”
Week van het Openbaar Onderwijs
Toneel groep 4-5
Studiedag St.Klasse, alle kinderen vrij

Let op: op donderdag 13 april hebben wij een continurooster tot 14.00 uur.
Dit doen wij ivm de Paaslunch die wij gezamenlijk met de kinderen op school
hebben.
Nieuws uit Groep 1-2
Een nieuwe fiets!
Een paar maanden geleden hebben heel veel mensen schoolpunten gespaard bij
de Jumbo. De kleuters kregen woensdag 22 februari een mooie verrassing, want
de fiets (waar onze school voor spaarde) is binnen gekomen! Het is een erg
mooie driewieler, waar ook nog een kind achterop kan staan. Dat wordt veel
speelplezier als we weer lekker naar buiten kunnen in het voorjaar! Hierbij willen
we iedereen bedanken voor het sparen van de punten en natuurlijk de Jumbo
die de actie georganiseerd heeft!
Thema “De verdrietige koning”
De afgelopen weken zijn we in de kleutergroep bezig geweest met het thema
“De verdrietige koning”. In dit verhaal raakt de koning zijn paleis kwijt en gaat
hij op zoek naar een ander huis. Hij wordt geholpen door de mensen in het dorp
en samen bouwen ze een nieuw huis voor de koning. Er komen heel veel
rekenbegrippen aan bod en de kinderen leren meten en vergelijken. De kinderen
hebben van stroken allemaal ook zelf een huis gebouwd. De kinderen die
daaraan toe zijn, mogen dagelijks in een werkboekje werken rondom het thema
bouwen.
Tijdens de schrijfles werken we ook regelmatig in een cijferschriftje en we zijn
inmiddels al bij het getal 7 gekomen. Het is voor sommige kinderen nog best
lastig om te onthouden waar je moet beginnen met het schrijven van het getal,
maar we blijven de getallen regelmatig herhalen.
**************
Oudercommunicatie
Binnenkort gaan wij werken met het digitale communicatieplatform Social
Schools. De berichtgeving naar ouders zal zoveel mogelijk via dit platform gaan
verlopen en papieren brieven en intekenlijsten gaan vervangen. Wij maken
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hiervoor gebruik van het mailadres dat wij al van u hebben. De mailadressen
beheren wij zelf binnen dit platform. In de eerste week na de voorjaarsvakantie
ontvangt u een activatielink zodat u berichten van ons kunt gaan volgen via
Social Schools.
De Vreedzame School
Tijdens de studiedag van afgelopen dinsdag hebben wij weer een bijeenkomst
gehad over de Vreedzame School. We hebben terug gekeken op de vorige
blokken en de vaardigheden die in de klassen aan bod zijn gekomen. Ook zijn
we zelf aan het werk gezet om ons voor te bereiden op het volgende blok. Dit
blok heet ‘We dragen allemaal een steentje bij’. Een steentje bijdragen gaat ook
over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school.
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de
school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om
dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. Als de
kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve
sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.

Verjaardagen
2 maart
2 maart
4 maart
5 maart
8 maart
8 maart
14 maart

Aaron, groep 8
Ayman, groep 2
Lianne, groep 8
Freya, groep 3
Emirhan, groep 5
Daariin, groep 7
Stijn, groep 6
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