Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van maart. Veel leesplezier!
Paasviering
Donderdag 1 april is de paasviering bij ons op school. Op deze dag vinden er allerlei activiteiten plaats
in de klassen. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. School verzorgt in de kleine
pauze iets lekkers en in de grote pauze krijgen de kinderen een lunch aangeboden. Op vrijdag 2 april
(Goede Vrijdag) en maandag 5 april (Tweede Paasdag) zijn de kinderen vrij!

Tennis
Vorige week hebben we tennislessen gehad op school. Het was de bedoeling dat we naar de
tennisvelden zouden gaan, maar het was die dag best regenachtig. Gelukkig vond de tennisleraar het
geen probleem om de lessen op school te verzorgen. Hierdoor hebben de groep 1 en 2 ook een
tennislesje gehad. In de bijlagen vindt u nog een flyer over de tennis.
Verkeersituatie school
Wilt u bij het wegbrengen en ophalen van uw zoon/dochter er op letten dat uw auto in de
parkeervakken geparkeerd staat? Wij zien dat er auto’s langs de stoep staan geparkeerd, terwijl er op
dat moment wel parkeervakken leeg zijn. Laten we samen zorgen voor een veilige schoolomgeving
voor de kinderen.
Verkeersexamen groep 7/8
In de vorige nieuwsbrief stond dat het theoretisch
verkeersexamen eind maart is, maar de definitieve
datum is nu donderdag 8 april. De datum voor het
praktisch verkeersexamen is inmiddels ook bekend
en dat is woensdag 19 mei. Op deze dag hebben wij
ook hulpouders nodig die de kinderen willen
beoordelen tijdens het fietsen van de route. Alle
kinderen van de drie scholen uit groep 7/8 leggen
dan deze route af. De informatie krijgt u nog van de

leerkracht en er komt ook nog een oproepje voor hulpouders. Mocht u interesse hebben dan kunt u de
datum alvast in uw agenda noteren!
HALT
Twee keer per jaar komt er iemand langs van bureau HALT in groep 7/8. In december komt er altijd
iemand om voorlichting te geven over vuurwerk. Later in het jaar wordt er nog een ander onderwerp
behandeld. Aanstaande maandag komt er een medewerker van bureau HALT en dan gaat de
voorlichting over jeugdcriminaliteit. Ouders hebben via Parro hierover een infoblad ontvangen.
Aula/BSO
Onze aula wordt tegenwoordig ook gebruikt door KIBEO als BSO ruimte. Overdag gebruiken wij deze
ruimte en zitten er wel eens kinderen te werken. Wij hebben samen met KIBEO nieuwe meubels
aangeschaft om deze ruimte opnieuw in te richten. Er komt nog iemand van KIBEO langs om de ruimte
praktisch in te richten. We zijn in ieder geval druk bezig om er iets moois van te maken voor de
kinderen. Foto’s volgen nog!
Woensdagmiddagactiviteit groep 5 t/m 8
Vorig jaar heeft het jongerenwerk woensdagmiddagactiviteiten georganiseerd voor kinderen uit groep
7 en 8. Dit was een groot succes en dit jaar zijn er weer nieuwe activiteiten gepland voor
groep 5 t/m 8, deze keer in samenwerking met de sportcoaches.
De kinderen hebben een flyer meegekregen over de data en de schoolpleinen waar de activiteiten
plaatsvinden (staat ook in de bijlagen). Volgende week woensdag 31 maart vindt er ook een activiteit
plaats op ons schoolplein. De activiteit is van 14.00 – 15.30 uur en de kinderen kunnen hier vrijblijvend
aan deelnemen.
Belangrijke data:
Woensdag 31 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Donderdag 8 april
Week van maandag 12 april

14.00 – 15.30 activiteit op het schoolplein
groep 5 t/m 8
Paasviering
Goede Vrijdag (kinderen vrij)
Tweede Paasdag (kinderen vrij)
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Rapportgesprekken groep 1 t/m 8

In de bijlagen vindt u informatie over Kibeo, Kansrijk schakelen, de tennislessen en de
woensdagmiddagactiviteiten.

Kinderdagverblijf peutergroep (0-4 jaar)
De afgelopen maanden zijn ook bij ons in de kinderopvang bijzonder verlopen.
Gelukkig mogen wij op het kinderdagverblijf alle kinderen weer gezellig ontvangen.
Momenteel werken wij op de groep aan het thema ‘wat heb jij aan vandaag’. Met de
allerkleinste draaien we wasjes in een teil en brengen we de was van de ene wasmand naar de
andere wasmand. Met de peuters zijn we hard bezig geweest met de kledingstukken
herkennen en benoemen. Er is een kledingwinkel aanwezig op onze groep, waar de kinderen
bij elkaar kleding mogen kopen. We nemen geld mee en we tellen met elkaar hoeveel muntjes
we hebben. Zo maken wij een begin aan beginnende gecijferdheid. Ook hebben wij aandacht
voor het voorlezen deze periode. We hebben gelezen van ‘Pien kan het zelf’.

Buitenschoolse opvang (BSO)
De BSO is helaas nog niet helemaal open alleen nog maar voor noodopvang. Wel kunnen wij u
vertellen dat onze nieuwe meubels in delen worden geleverd. In de volgende nieuwsbrief
hopen wij het eindresultaat aan u te kunnen laten zien.

Vergeet je ons niet te volgen op Facebook? Dagelijks leuke foto’s en nieuws van
onze groepen! Via deze link kun je ons vinden!

Worstelt uw kind ook weleens met het lezen van teksten? Begrijpt
uw kind wat de schrijver met de tekst wil vertellen?
Wij, van het project “Kansrijk Schakelen”, willen onderzoeken wat er nodig is om
deze vaardigheden te ontwikkelen. Passen onze ideeën bij uw kind en kunnen
ouders dit ook toepassen thuis?
Wij willen u graag uitnodigen om samen met ons op onderzoek te gaan. Onze vraag
aan u is om samen met uw kind, in de komende 10 weken, leeskilometers te maken.
Wij denken hierbij aan: voorlezen en/of een gezamenlijk leesmoment.
Belangrijk is dat u niet alleen gebruik gaat maken van “leuke” teksten, maar ook
moeilijkere teksten (handleidingen, kranten, tijdschriften, etc.) te gebruiken. Wij zullen
ter ondersteuning een handleiding toevoegen. Voor een goed resultaat vragen wij u
deze minimaal drie keer te gebruiken bij het lezen. Na afloop kunt u op een
gemakkelijke manier dit evalueren met uw kind
Bent u geïnteresseerd en wilt u de uitdaging met ons
aangaan om de leesvaardigheid en leesplezier van uw
kind te vergroten? Doe dan mee met het project van
“Kansrijk Schakelen” en meld je aan via
info@kansrijkschakelen.nl.
Nadat wij van u een bericht van deelname hebben
ontvangen, zullen wij aan u verdere, nodige informatie
verstrekken.
Alvast bedankt en veel leesplezier!

Vriendelijke groeten,
Projectgroep “Kansrijk Schakelen”

