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Ontwikkelingen op school
In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u over de onderwijskundige verschuiving naar
meer zelfstandigheid, meer samenwerking en meer eigenaarschap.
Bij meer zelfstandigheid kunt u bijvoorbeeld denken aan het zelf dragen en uitpakken
van de tassen bij kleuters tot aan het meedenken en meedoen bij de organisatie van
een zomerfeest. Samenwerking zien we bij de kleuters natuurlijk al veel terug als
oudere kinderen de nieuwe, jonge vierjarigen helpen. Bij hogere groepen gaat het
bijvoorbeeld om het oefenen van allerlei rollen (regelaar materiaal, verdeler van
taken, eindbeslisser) bij het doen van gezamenlijke opdrachten. Bij eigenaarschap
hebben kinderen meer inspraak (en verantwoordelijkheid) bij de keuze van een
werkvorm, inzet van tijd en manier van samenwerken om een doel te halen.
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Om dit in de komende jaren krachtig vorm te kunnen geven, hebben we met het team
en de MR naar een aantal concepten gekeken die dit kunnen ondersteunen en als
“kapstok” kunnen dienen. Voor het einde van dit schooljaar maken we hierin een
keuze. We houden u in de nieuwsbrief hiervan op de hoogte.
Aanpassing hek van het schoolplein

Op dit moment is het plein zo ingericht dat niet alle kinderen hun fiets netjes en
binnen het hek kunnen parkeren. Er is hierdoor ook minder plaats op het plein om te
spelen. In de meivakantie worden het hekwerk, de beplanting en de plaatsing van de
fietsenrekken aangepast.
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Halen en brengen van kinderen
We willen u vragen om met de volgende zaken rekening te houden:
Op de foto ziet u dat dit een
voetgangersgebied is; hier liever niet
fietsen dus. Wilt u uw kinderen hier ook
op wijzen? Dit geldt natuurlijk ook voor
het schoolplein zelf.

- Auto’s alleen parkeren in de
parkeervakken. Dit voorkomt
ergernis van andere ouders en
buurtbewoners én beperkt het
aantal gevaarlijke situaties.
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Pasen
Donderdag 18 april vieren wij Pasen op school. In alle klassen
wordt in de dagen voorafgaand aan het paasfeest het
paasverhaal voorgelezen uit de kinderbijbel. Bij het verhaal
van het laatste avondmaal gaan de leerlingen zelf ook matses
(staat voor het brood) en siroop (staat voor de wijn) met elkaar
delen. Iedere klas is gekoppeld aan een andere klas. De
viering wordt in een van de klassen gevierd. De kinderen
zingen dan paasliedjes, horen het paasverhaal nog een
keer en doen een activiteit met paaseieren.
We wensen u vrolijke paasdagen!
Met vriendelijke groet,
De paascommissie

Vreedzame school blok 5 ‘We dragen allemaal een
steentje bij’
Algemeen
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.
Tips voor thuis:
- Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een
conflict heeft.
- Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.
- Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te
maken en spreek af wie wat doet.
- Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan
doen, bijvoorbeeld het kiezen van de vakantie- bestemming, zodanig dat het
voor iedereen leuk is.

Het goede doel:
De afgelopen weken hebben de jarige kinderen weer geld gegeven
aan stichting Hartekind. Er is de afgelopen weken € 16,00 gespaard.
De totale opbrengst is nu € 128,40!
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Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen (ook die van de BSO) wordt niet meer bij de administratie
verzameld, maar beneden in de gang van de paarse deelschool, naast de
mediatheek kasten.
Het verzamelpunt voor de kleine gevonden spullen (sleutels, kettingen enz.), blijft wel
bij de administratie.
Wijziging datum koningsspelen
In onze jaarkalender staan de koningsspelen gepland op 26 april. Deze datum is niet
correct. In verband met de meivakantie zijn de Koningsspelen, het koningsontbijt en
de sportdag van groep 1-2 op vrijdag 12 april.
Van de leerkracht heeft u als het goed is al informatie over ontvangen.

Geen wieltjes in de school.
De laatste tijd zien wij dat er steeds meer kinderen met de step of skateboard naar
school komen. Wij verzoeken u om deze niet mee naar binnen te nemen, maar om
buiten te parkeren.

Belangrijke data:











Vrijdag 5 april: inloopmoment 8.05-8.15u.
Woensdag 10 april inloopmoment 8.05-8.15u.
Vrijdag 12 april: koningspelen en sportdag groep 1-2
Donderdag 18 april: Paasvieringen
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag: alle leerlingen zijn vrij!
Maandag 22 april: Tweede Paasdag: alle leerlingen zijn vrij!
Woensdag 24 april Rekendag: uit verhouding
Maandag 29 april t/m 3 mei: Meivakantie
Vrijdag 10 mei: inloopmoment 8.05-8.15u.
Woensdag 15 mei: Studiedag 6 alle kinderen vrij!
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