Jarigen
23 april
23 april
27 april

Koningspelen met ontbijt op school
t/m 28 april de meivakantie
bevrijdingsdag; alle lln vrij.
en 26 mei vrij ivm hemelvaartsdag

Charissa Eilander
Gerwin Jongsma
Lindsey Visser

Alvast van harte gefeliciteerd!!
Rooster kind op maandag
Week 18: 1 t/m 5 mei
God maakt de hemel en de aarde, Genesis 1:1-25
God maakt de mensen, Genesis 1:26-2:3
Het paradijs, Genesis 2:8-25
Week 19: 8 t/m 12 mei
Adam en Eva doen wat niet mag, Genesis 3
Noach moet een ark maken, Genesis 6:9-22
In de ark, Genesis 7:1-24
‘Goed gedaan’ op school
Het sociaal emotioneel aanbod van ‘Goed gedaan’ zal in week
18/19 gaan over ‘Eerlijk waar?’.
Wat goed en fout is, leren kinderen stap-voor-stap door de
voorbeelden en reacties uit hun omgeving. Vanaf een jaar of acht
is het geweten van kinderen voldoende ontwikkeld om te weten
dat je eerlijk moet zijn. Maar soms is het erg verleidelijk om niet de
waarheid te vertellen om iets te ontlopen. Bovendien ervaren
kinderen dat volwassenen ook weleens niet helemaal eerlijk zijn.
Er zijn immers een hoop nuances tussen eerlijk en oneerlijk.
In deze les(sen) wordt er gewerkt aan de volgende inzichten en/of
vaardigheden:
Relativeren: Niet alles wat men zegt is waar. Het gaat over
smoesjes, geheimpjes of iets stiekems.
Weten dat het niet gemeen bedoel is.
Rekening houden met anderen: Goed omgaan met vertrouwen.
Weten dat de meeste mensen bozer worden als je liegt dan
wanneer je eerlijk vertelt dat je iets stouts of doms hebt gedaan.
Weten dat anderen je niet meer geloven en vertrouwen als je vaak
niet eerlijk bent.
Meivakantie
Vanaf maandag 24 april hebben we tot en met 28 april de
meivakantie. Best bijzonder om een keer de mei vakantie niet in
mei te hebben. Alvast een fijne vakantie toegewenst.
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Agenda
vrijdag 21 april
maandag 24 april
vrijdag 5 mei
donderdag 25

Afscheid juf Maureen en meester Ashok
We hebben afgelopen dinsdag afscheid genomen van juf
Maureen. Zij was van de voorjaarsvakantie tot nu toe de leerkracht
van groep 3/4 op maandag en dinsdag. Vandaag hebben we
afscheid genomen van meester Ashok als onderwijsassistent voor
dezelfde groepen. We zijn dankbaar voor hun bijdrage en we
wensen ze alle goeds toe, hopelijk zien we jullie spoedig weer.
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Hallo ouders/verzorgers en leerlingen van CBS Votum Nostrum,
Sinds half december ben ik hier werkzaam in groep 3 en 4 als
onderwijsassistent op dinsdag t/m donderdag. Helaas komt er een eind
aan deze vervanging. Na de meivakantie komt juf Fardau weer terug en
dat betekent voor mij een eind aan het werk op CBS Votum Nostrum. Ik
heb het hier erg naar mijn zin gehad en wie weet komen we elkaar nog
eens tegen.
Het ga jullie goed!
Met vriendelijke groeten,
Meester Ashok
Aanpassing schooltijden nieuwe schooljaar
We hebben de wens om met de regionale vakantieregeling van
twee weken meivakantie in 2018 voor scholen in Wijnjewoude en
voortgezet onderwijs mee te doen. Nu hebben we ervoor gekozen
om extra leertijd per week in te roosteren. Dit houdt in dat we elke
woensdag een kwartier langer doorgaan en dan dus de schooldag
eindigen om 12:15 u. Hierdoor hebben we net wat meer marge
v.w.b. vrije dagen. Het team en de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad heeft haar goedkeuring hiervoor verleend
zoals ook het bestuur van PCBO Smallingerland.
Deze roosterwijziging zal ingaan per 4 september 2017.
Koningsspelen
Bij de Koningsspelen op vrijdag 21 april verwachten we natuurlijk
veel publiek om de kinderen aan te moedigen. Dus ouders, pakes,
beppes, opa’s, oma’s en oppas en anderen. Kom allemaal langs
om deze gezellige, sportieve ochtend bij te wonen.
De dresscode voor deze dag is: ORANJE/ROOD-WIT-BLAUW!!
Voor het ontbijt graag bord en
bestek meegeven.
Tosti-dag
dinsdag 2 mei
dinsdag 9 mei
dinsdag 23 mei

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

Tennisles
De tweede tennisles voor groep
3 t/m 8 is door ziekte verplaatst
naar dinsdag 2 mei en zal plaats
vinden op de tennisvelden van
Wijnjewoude. Doordat dit een
gravelbaan is zijn oude of
buitensportschoenen wel een aanrader.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 11 mei
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Bedankje van meester Ashok

