Jarigen
27 maart
27 maart
31 maart

Ylze de Vries
Ivanna Fokkema
Lise Reinders

Alvast van harte gefeliciteerd!!
Rooster kind op maandag
Week 13: 27 t/m 31 maart 2017
Het verloren schaap, Lucas 15:1-10
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31
Week 14: 3 t/m 7 april 2017
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-44
Tempelreiniging, Lucas 19:45-48
Nieuwe leerling
We mogen vanaf 27 maart een nieuwe leerling welkom heten en
dat is Ylze de Vries. Zij is een zusje van Anyk uit groep 3. We
heten je van harte welkom en we gaan er alles aan doen zodat je
een fijne en leerzame tijd mag hebben op onze school.
‘Goed gedaan’ op school
Het sociaal emotioneel aanbod van ‘Goed gedaan’ zal in week 13
en/of 14 gaan over ‘Jezelf de baas’. Kinderen moeten leren zélf de
keuzes te maken. Er is immers niet altijd een volwassene in de
buurt om hen aan te sturen. Om een keuze te kunnen maken moet
een kind weten wat er verwacht wordt van hem/haar. Regels en
afspraken zijn niet overal hetzelfde. Ook moet het kind het waarom
van die regels begrijpen. Want waarom zou je je aan afspraken
houden waarvan je het nut niet inziet? Vervolgens moet het kind
leren zichzelf de baas te zijn door zich niet uitsluitend door emoties
en impulsen te laten leiden, maar ook stil te staan bij de afspraken
en regels die hij kent. Zo kan het kind leren zichzelf verstandig aan
te sturen. De volgende inzichten en vaardigheden komen aan bod:
-Zelfkennis: eigen gedrag herkennen
-Rekening houden met anderen: weten dat regels of
omgangsvormen nodig zijn
-Zelfbeheersing: Jezelf toespreken. Zeggen tegen jezelf dat iets
niet netjes of aardig is.
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Agenda
maandag 27 maart Schoolcommissievergadering
woensdag 29 maart informatieve ouderavond
donderdag 6 april bezoek kazemattenmuseum gr 7/8
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Klassenvisitatie
De maanden april en mei staan in het teken van de persoonlijke
ontwikkeling van de leerkrachten. Tijdens de vorige gesprekken en
groepsbezoeken zijn er ontwikkelpunten naar voren gekomen.
Deze punten zullen de komende periode de aandacht krijgen.
Eerst volgt er een collegiale visitatie waarbij er een teamlid bij een
ander op bezoek gaat met een vooraf besproken doelstelling. Dit
zal nadien besproken en vastgelegd worden in een Persoonlijk
Plan van Ontwikkeling. De maand erop zal hier een vervolg aan
worden gegeven door een bezoek van de directeur aan de
teamleden. Zo werken we allen aan onze minder goede punten of
aan onderdelen waarin we juist nóg beter willen worden. Onze
zienswijze is dan ook om te benadrukken dat we van en met
elkaar willen leren.
Rapportfolio
Hierbij de oproep om de rapporten weer in te leveren op school.
Excursie Kazemattenmuseum gr 7/8
Wij vinden het belangrijk dat 4 en 5 mei een betekenisvolle datum
blijft voor de kinderen. We hebben er dan ook voor gekozen om
jaarlijks aandacht te besteden in de groepen 7/8 aan bevrijding en
herdenking mbt de WOII. Dit jaar zal dit gebeuren door een
bezoek aan het Kazemattenmuseum. We gaan er met de bus
heen op donderdag 6 april. De kinderen moeten op deze dag om
8:05 op school zijn.
Methode voor expressieve werkvormen
Op dit moment zijn we bezig met een zoektocht naar een methode
voor het aanbod van handvaardigheid, tekenen en muziek.
Uiteraard zoeken we iets wat past bij onze school en binnen onze
onderwijskundige visie.
Tosti-dag
dinsdag 28 maart
dinsdag 4 april
dinsdag 11 april

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

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 6 april
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Informatieve ouderavond
De informatieve ouderavond gepland op woensdag 29 maart start
om 19:30 u. Inloop met koffie/thee vanaf 19:15 u.
Deze avond zal u meegenomen worden naar een
onderwijsconcept van de 21e eeuw. Er zal middels verschillende
werkvormen uitwisseling zijn over de volgende onderwerpen:
Zelfstandigheid
Eigenaarschap van ontwikkeling
Intrinsieke motivatie
We verwachten dat we om 20:30 u. de avond kunnen afsluiten.
Bij deze van harte uitgenodigd.

