Jarigen
19 februari
22 februari
26 februari
28 februari
2 maart
4 maart

theaterbezoek gr. 7/8
t.m vr.24 feb. voorjaarsvakantie
eerste schooldag na voorjaarsvakantie
advies gesprekken V.O.
tennis-clinic tijdens gymles. Gr 3 t/m 8

Fokke Donker
Jonathan van der Meulen
Britt Oordijk
Marjan Hendriks
Nynke Meestringa
Marije van den Bos

Alvast van harte
gefeliciteerd
met jullie verjaardag!

Rooster kind op maandag
Week 9
27 februari t/m 3 maart 2017
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15
Week 10
6 t/m 10 maart 2017
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27
‘Goed gedaan’ op school
Het sociaal emotioneel aanbod van ‘Goed gedaan’ zal in week 9
en/of 10 gaan over ‘Wat denk ik?’. Emoties en gedachten
beïnvloeden elkaar. Wanneer je bang, verdrietig of boos bent, kun
je je gevoel niet zomaar veranderen. Je gedachten kun je wél
positief leren sturen. Hierdoor voel je je rustiger en minder
machteloos. Kinderen moeten leren om bij spannende
gebeurtenissen of tegenslag niet in paniek te raken of bij de
pakken neer te zitten, maar positief te denken en op zoek gaan
naar oplossingen. Er wordt dan ook gewerkt aan de volgende
inzichten en vaardigheden:
Zelfkennis: Weten dat emoties mogen. Weten dat je je minder
bang, boos of verdrietig voelt wanneer je jezelf moed
inspreekt, positief denkt en oplossingen zoekt. Maar ook
dat het in sommige gevallen niet goed komt.
Zelfvertrouwen: Letten op de leuke kanten, en ervan uitgaan dat
‘het wel goed komt’.
Zelfbeheersing: Weten dat je jezelf rustiger en sterker kunt maken
door tegen jezelf ‘rustig maar’, ‘het lukt wel’ en ik bedenk er
wel iets op’ te zeggen’.
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Agenda
vrijdag 17 feb.
maandag 20 feb.
maandag 27 feb.
dinsdag 7 maart
dinsdag 21 maart

Juf Grieta verlaat ons vroegtijdig
Juf Grieta gaat ons eerder verlaten dan de bedoeling was. Ze
heeft elders een vervangingsaanbod gekregen waarop ze is
ingegaan omdat er voor haar een vaste aanstelling uit voort kan
vloeien. We wensen juf Grieta het allerbeste en veel plezier toe op
de nieuwe school.
Dit is natuurlijk jammer voor ons maar gelukkig hebben we een
andere juf bereid gevonden om het verlof van Fardau in te vullen.
Vanaf de voorjaarsvakantie tot de mei-vakantie zal juf Maureen
Lucas op maandag en dinsdag groep 3/4 overnemen. We doen
ons best om de continuïteit voor de groep te waarborgen en hopen
dit hiermee zo goed mogelijk in te vullen. Meester Ashok blijft tot
die tijd in groep 3/4 de leerkracht en de kinderen assisteren.
Informatieve ouderavond
Zoals ook op onze jaarplanning staat vermeld van onze website
staat er een informatieve ouderavond gepland op woensdag 29
maart. Start is om 19:30 u. Uitnodiging volgt later.
Tennisles
Onlangs kregen we het aanbod van Niels de Haan om een
tennisclinic te verzorgen. Hij is trainer van de tennisvereniging bij
ons in Wijnjewoude. Dit gaat gebeuren tijdens de gymles op
dinsdag 21 maart. Hij heeft tot doel om kinderen enthousiast te
maken voor tennis. Dit past goed bij het idee waar school achter
staat om sport en beweging te promoten.
Tosti-dag
dinsdag 28 februari
dinsdag 2 maart
dinsdag 9 maart

gr 1/2
gr 3/4
gr 5/6

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 9 maart

Lentetemperaturen in februari
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Extra splitsingsuren gr 5/6
Om de rust te kunnen waarborgen in de grote groep 5/6 zijn er
enkele maatregelen genomen. Eén van die maatregel is om
maandagochtend van 8:30 – 11:00 u. de groep te splitsen. Groep
6 gaat dit moment met juf Greethilda mee naar het andere lokaal.
Om de rust meteen aan het begin van de week te hebben hopen
dat dit voor de rest van week een extra na-effect heeft. Tevens is
er zo meer aandacht voor diegene die dit nodig heeft.

