Nieuwsbrief 25. 19-03-2021
23 maart
24 maart
2 april
5 april
6 april
27 april
30 april
17 mei

: sponsorloop gaat niet door
: De grote Rekendag
: Goede Vrijdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij)
: 2e Paasdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij)
: studiedag; alle leerlingen vrij
: Koningsdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij)
: start meivakantie; de kinderen zijn om 15.00/15.05u vrij
: start laatste periode van het schooljaar; de leerlingen worden om 8.40u op school
verwacht

Respect voor elkaar
We zijn er bijna; nog 3 ballen te gaan en onze beloning
is verdiend. We starten maandag met een nieuwe
gedragsverwachting: “Ik help een ander”.
De kinderen kunnen op alle mogelijke manieren laten
zien dat je een ander kunt helpen in de klas, op de
gang, buiten bij het buitenspelen enz. Dit gaan we
eerst weer woorden geven in de klas en samen
oefenen. Daarna laten de kinderen het zelf zien en
verdienen ze muntjes.
Vervangingen
Vorige week zijn helaas een aantal vervangingen niet doorgegaan omdat er zieke
collega’s waren waarvoor geen vervanger beschikbaar was vanuit Leswerk. We
moeten het dan zelf oplossen met mensen, die anders b.v. RT of SOEMO geven.
Gelukkig is het wel allemaal gelukt en hebben alle klassen gewoon les kunnen
krijgen. Natuurlijk fijn dat er geen Corona is geweest. Gewoon ziek bestaat nog
steeds. Deze week gaan we weer gewoon van start en we passen de
vervangingen aan als het nodig is.
Maandag 22 maart
Juf Hanneke in de ochtend groep 5a; juf Kimberley doet administratief werk.
Dinsdag 23 maart
Juf Whitney in de ochtend in groep 7a; juf Carlijn doet administratief werk.
Juf Whitney in de middag in groep 8c; meneer Eugène doet administratief werk.
Meneer Thom werkt in groep 6a; juf Crissy werkt voor cultuur.
Woensdag 24 maart
Donderdag 25 maart
Juf Whitney is in groep 8a; meneer Ruud werkt voor Delta-support.
Vrijdag 26 maart
Juf Eefje is de ochtend in groep 7c; juf Whitney heeft les.
Juf Eefje is in de middag in groep 7d/8d i.v.m. de domeinmiddag.
Juf Karen is in de ochtend in groep 7b; juf Kyra doet administratief werk.
Juf karen is in de middag in groep 5d/6d; meneer Gérard doet administratief
werk.
Vrij Paasweekend
Zoals u op de kalender kunt zien zijn de kinderen op vrijdag 2 april, maandag 5
en dinsdag 6 april vrij van school. U kunt genieten van een lekker lang weekend.
We zullen de komende 2 weken samen kijken wat Pasen inhoudt zodat de
kinderen weten waarom ze vrij zijn.

Studiedag 12 maart
We zijn samen aan de slag gegaan met onze tussenevaluatie om te kijken hoe
ver we al gekomen zijn met de doelen die we hadden gesteld i.v.m. onze
schoolontwikkeling (zie de achterkant van de kalender). Helaas is nog niet alles
gelukt. De sluiting i.v.m. Corona heeft hier aan bijgedragen. Nu mogen er geen
teambijeenkomsten zijn en moeten soms zaken worden uitgesteld. We kunnen
veel digitaal maar helaas kan niet alles achter de computer.
We hebben informatie gekregen hoe we kunnen voldoen aan het predicaat “De
gezonde school”. In het leerteam gaan ze uitzoeken hoever we hier al mee zijn
gekomen en wat nog meer nodig is. We hebben afspraken gemaakt over het
volgende thema van “Kriebels in je buik”. Met dit programma zijn we in het
najaar gestart als proef. We zijn erg tevreden en gaan er nu structureel mee
werken. Daarnaast hebben de leerkrachten van groep 8 uitgelegd hoe zij kunnen
werken met Teams, zodat alle leerlingen gewoon thuis mee kunnen doen als het
nodig is als een klas in quarantaine moet.
De grote Rekendag
Komende woensdag staat in het teken van de grote Rekendag. De kinderen
krijgen dan op een andere manier les rond het rekenen. Het thema waaraan we
gaan werken is “De getallenfabriek”. Dit thema lag al klaar voor vorig jaar maar
is niet ingezet i.v.m. de Lock down. Kinderen werken in de eigen groep aan
andere opdrachten dan in de gewone rekenmethode.
Pilot rekenmethode
In een aantal klassen wordt nu niet gewerkt in het eigen rekenboek maar in 2
nieuwe methodes. We willen deze uitproberen om tot een goede verantwoorde
en passende methode te komen waarmee we volgend schooljaar gaan werken.
De huidige methode “Alles Telt” heeft geen digitale ondersteuning meer en die
hebben we echt wel nodig om er meer uit te kunnen halen.
Paasrekenen
Vanuit Parwo is door het leerteam rekenen een hele tafel klaargezet met
materialen die ingezet kunnen worden bij rekenen. Uw kind zal dan thuiskomen
met het verhaal: “we hebben geen rekenen gehad” omdat het op een andere
manier werkt met getallen en materialen (eieren en eierdozen, paashaasjes etc).
Wie kan ons helpen?
Wij hebben op school leeslinialen. Deze zitten in een hoesje om ze te
beschermen voor beschadigen. Helaas kunnen we nergens meer aan deze
hoesjes komen. Er zijn vast handige ouders die vaardig zijn op de naaimachine.
Wie kan voor ons 25 van die hoesjes maken? U kunt contact opnemen met juf
Kristel want zij heeft de afmetingen.

Ouder bijdrage
We zijn trots op de ouders die deze bijdrage al hebben betaald. Misschien
denkt u: “o, dat ben ik vergeten maar ik wil wel betalen”. Natuurlijk kan
dat nog steeds. U kunt de bijdrage van €20.- overmaken op rekeningnummer:
NL50ABNA 0477978606
Wilt u wel de naam en de groep van uw zoon/dochter vermelden!
Alvast bedankt hiervoor.

