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MAANDAG 25 MAART 2019
Groep 1-2-3 krijgt les van juf Monique en juf Rowina

DINSDAG 26 MAART 2019
WOENSDAG 27 MAART 2019
EU schoolfruit

DONDERDAG 28 MAART 2019
EU schoolfruit

VRIJDAG 29 MAART 2019
8:30 uur: ouderpanel
Groep 8: schoolfotograaf

BIJZONDERHEDEN
Nieuwe leerling: We heten Michelle van harte welkom bij ons op school. Zij start maandag 25 maart in
groep 2. Heel veel plezier gewenst!
Geen invaller beschikbaar: a.s. maandag kan juf Pauline niet werken. Helaas is er geen beschikbare
invaller, dus krijgen de kinderen van groep 1-2-3 les van juf Monique en juf Rowina.
Ouderpanel: Er is weer een nieuw ouderpanel gepland. Op vrijdagochtend 29 maart bent u van harte
welkom om in gesprek te gaan over De Vreedzame School. Wij zorgen dat er informatie klaarligt en de
koffie/thee klaarstaat om 8:30 uur! Juf Nicole en juf Linda zullen hierbij aanwezig zijn.
Schoolfotograaf: De fotograaf komt dit jaar de kinderen van groep 8 op de foto zetten op 29 maart a.s.
De kinderen van groep 1 t/m 7 worden volgend schooljaar weer gefotografeerd.
Fancy Fair: Komend weekend wordt de flyer van de Fancy Fair rondgebracht met de COOP folder.
Kwaliteitszorg: De afgelopen maanden heeft het team twee kwaliteitskaarten ingevuld. De resultaten
van deze kaarten bespreken we samen in een vergadering. De kaarten die we ingevuld hebben gaan
over leerstofaanbod en opbrengsten. Door deze kaarten in te vullen en te bespreken kunnen we ons
onderwijs verbeteren.
We gaan op reis naar de oudheid: Als je om je heen kijkt op school zie je het thema steeds meer
groeien. Er staan zelfgemaakte urnen en vazen, de romeinse cijfers hangen in de gang, Griekse Goden
zijn getekend enz. Komende week zullen we ons richten op de uitvindingen uit de tijd van de Grieken en
Romeinen. De kinderen zullen zelf gaan ervaren hoe het is om allemaal technische activiteiten te doen
(week van de techniek). De feestelijke thema-afsluiting zal dit keer plaatsvinden op donderdagavond 25
april. Jullie zijn van harte welkom van 18:30-19:30 uur.
Vreedzame school: Ons standpunt rondom conflicten is onveranderd door het project De Vreedzame
School. We zullen altijd de conflicten met kinderen uitpraten voordat ze naar huis gaan. We willen niet
dat kinderen boos of verdrietig naar huis vertrekken, omdat een situatie niet is uitgepraat. Jullie kunnen
er dus vanuit gaan dat een conflict is uitgesproken als ze thuiskomen (als de kinderen het hebben gemeld bij de leerkracht). Het enige verschil is dat we de gesprekken op een andere manier vormgeven:
wij nemen de rol van mediator op ons en laten de kinderen het onderling oplossen.
Groep 1-2-3: Als de kinderen van groep 4 t/m 8 op schoolkamp gaan, blijven de kinderen van groep
1-2-3 op school voor de lessen. Echter is er geen beschikbare invaller
om de kinderen deze drie dagen les te geven. We zijn erg blij dat Juf
Nicole heeft aangeboden om de ochtenden extra te komen werken.
Dat betekent dat deze kinderen alleen ‘s morgens naar school gaan
op 27, 28 en 29 mei.
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