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Van de directie

Schoolreisje

Palmpasen
Vorige week heb ik u gemeld dat we op vrijdag 12 april
Palmpasen stokken gaan maken. Dit hebben we verplaatst
naar woensdag 10 april omdat we op 12 april op schoolreisje
gaan.
Kinderen die graag mee willen doen en zaterdag 13 april in de
kerk zullen zijn, kunnen zich van de week nog aanmelden via
het strookje uit het JJ van vorige week.

Op vrijdag 12 april gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje.
(Vorig jaar was er een feestdag voor gr 1/2 op school, dit jaar
weer een schoolreis. Deze cyclus zal zich zo herhalen de
komende jaren) De groepen 1/2 gaan naar Ballorig in Gouda.
Groep 3 t/m 7 gaan naar Duinrell in Wassenaar.

Vastenactie
De leerlingenraad heeft vorige week in alle groepen een
presentatie gehouden over de bestemming van het vastenactie
project van dit jaar, het WNF. In alle groepen staat een
vastendoosje waar de kinderen hun (vrijwillige) bijdrage in
kunnen doen.

De kinderen vertrekken vanaf de Zuidplas en moeten daar
ook weer opgehaald worden.

Vacature directie
Zoals u weet, beëindig ik op het einde van dit schooljaar mijn
loopbaan. De interne sollicitatie ronde heeft nog geen
geschikte kandidaat opgeleverd. Een wervingsbureau heeft de
opdracht gekregen de vacature nu extern uit te zetten. Het
streven is om vóór de meivakantie de eerste gesprekken te
laten plaatsvinden.

Ria van der Horst
Directeur

De tijden voor deze dag zijn:
Groep 1/2: Aanwezig om 8.45 uur. Om ong. 14.45 uur zijn deze
groepen weer terug bij de Zuidplas
Groep 3 t/m 7: Aanwezig om 8.45 uur. Om ong. 16.00 uur zijn
deze groepen weer terug bij de Zuidplas

Talenten Commissie
Zo’n anderhalf jaar geleden zijn we als school begonnen met
een traject, gericht op onze spreuk zoals hier afgebeeld. We
willen een school zijn waar ieder kind op zijn of haar eigen
wijze mag zijn wie hij of zij is, en kan groeien en bloeien. Als
team hebben we een 2-daagse gevolgd, en Paul t Mannetje
heeft een inspirerende ouderbijeenkomst geleid in de aula. En
toen zijn we op weg gegaan. Een weg die nog niet geplaveid is
en waarvan op voorhand niet altijd duidelijk is of we rechtdoor,
rechtsaf of linksaf gaan. Wel weten we , dat we stappen
maken!
Wat hebben we nu in die tijd als school gedaan, om wat in de
spreuk staat zo goed mogelijk waar te maken? In de
komende JJ’s zullen we u hierover informatie geven. Als eerste
stap een algemeen overzicht van de speerpunten.
De positieve benadering van kinderen
Ieder kind is anders, en dat is maar goed ook! We willen zoveel
mogelijk oog hebben voor ieder individu. En kinderen gaan
pas bloeien als ze gezien en gehoord worden. We werken
hieraan op school-, groep- en individueel niveau.

Op verschillende manieren de stof verwerken

Ieder kind leert op een eigen manier. Daarom bieden we
bij verschillende vakken vanaf groep 3 de verwerking op
verschillende manieren aan. Kinderen kunnen dan hun
eigen manier kiezen.
Breed aanbod/aandacht voor creatieve vakken
We willen de kinderen zoveel mogelijk in aanraking laten
komen met verschillende zaken, zodat ze kunnen
ontdekken: he, dat past bij mij, dit kan ik goed, hier word
ik blij van!
In de volgende JJ geven we een toelichting op het eerste
speerpunt.

Kleppers en klompen
Vanuit het aanbod “Cultuureducatie Zuidplas” gaan de
kinderen van groep Geel, Blauw en Rood de lessen “Op
kleppers en klompjes” volgen.
Een zangeres op klompen komt vertellen en zingen over de
tijd dat de opa’s en oma’s nog klein waren. De kinderen zullen
een aantal van deze liedjes gaan leren zingen.
Op 10 april om 11.00 zal er door de kinderen een concertje
gegeven worden in verzorgingscentrum “de Kroon”, waar ze
hun geleerde liedjes ten gehore gaan brengen. Natuurlijk zijn
de bewoners hierbij aanwezig maar ook de opa’s en oma’s van
de kinderen mogen komen kijken en luisteren!
We lopen deze ochtend met de groepen naar het
verzorgingshuis. De kinderen moeten om 12 uur door u
opgehaald worden bij “de Kroon”. Ze mogen natuurlijk ook
met hun opa of oma mee naar huis.

Kangoeroewedstrijd

Deze week vinden er in de groepen 3 t/m 8 de
voorrondes van de Kangoeroewedstrijd plaats.
De Kangoeroewedstrijd is een reken-/ wiskundewedstrijd,
waaraan wereldwijd scholen deelnemen. Het is voor de
kinderen een mooie ervaring om eens op een andere
manier met rekenen bezig te zijn.
Bij de voorrondes mag iedereen meedoen. De vijf
kinderen met de hoogste score van elke groep mogen
meedoen met de officiële Kangoeroewedstrijd. Deze vindt
plaats op donderdag 21 maart.

Agenda

Gefeliciteerd
13 maart:

Isa

groep 1-2 Geel

15 maart: staking onderwijs de school is dicht.

14 maart:

Danny

groep 4

20 maart: schoolvoetbal groep 7 – 8

Timo

groep 6

Nora

groep 1-2 Blauw

17 maart:

Welkom
Cerise gaat naar 1-2 Geel

Veel plezier op onze school!

