Jarigen
28 mei
28 mei
29 mei

en 26 mei vrij ivm hemelvaartsdag
GGD-controle groep 2
2e pinksterdag alle kinderen zijn vrij
3e pinksterdag alle kinderen zijn vrij
eerste dag Avond4-daagse

Marrit Elsinga
Luuk Oosterhof
Lizet Buursma

Alvast van harte gefeliciteerd!!
Rooster kind op maandag
Week 22: 29 mei t/m 2 juni 2017
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10
Week 23: 5 t/m 9 juni 2017
Petrus en Johannes worden gearresteerd, Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26
‘Goed gedaan’ op school
Het sociaal emotioneel aanbod van ‘Goed gedaan’ zal in week
22/23 gaan over ‘Ken jezelf’. Hierbij staat nadenken over jezelf
centraal. Sommige kinderen spelen graag en vaak alleen. Er zijn
ook kinderen die zichzelf niet kunnen vermaken en zich vervelen
zodra speelkameraadjes en een activiteitenprogramma ontbreken.
Ook komt het onderwerp ‘geheimen’ aan bod. Niet in de zin van
achterbaks maar gericht op privacy. Zo zullen we bezig gaan met
de volgende inzichten:
Zelfkennis (onderbouw)
Eigen emoties herkennen; verveel ik me vaak? Hou ik van
geheimpjes of vertel ik graag alles? Nadenken over geheimen en
eigen gedrag herkennen.
Wat doe ik als ik me verveel
Zelfkennis (bovenbouw)
Eigen emoties herkennen; Nadenken over eigen sterke en minder
sterke emotionele vaardigheden.
Eigen gedrag herkennen; hoe staat het met mijn sociale
vaardigheden.
Zelfvertrouwen (onderbouw)
Emoties delen/steun vragen; na wie kun je toe met een akelig
geheim of erg probleem.
Trots op jezelf; weten dat je niet anderen nodig hebt om leuk bezig
te zijn.
Vervolg volgende blz.
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Agenda
donderdag 25
dinsdag 30 mei
maandag 5 juni
dinsdag 6 juni
woensdag 7 juni

Eindtoets IEP
De kinderen van groep 8 hebben goed hun best gedaan en de
toets naar verwachting gemaakt. Drie kinderen scoorden
significant hoger en na overeenstemming met kind en ouders
hebben we het advies bijgesteld om de betreffende leerling een
kans te geven. Het gemiddelde van de eindscore (78,7) mocht
echter niet genoeg zijn om te voldoen aan de inspectienorm voor
onze school (79).
Wél zaten we boven het landelijk gemiddelde van de IEP-toets,
deze was 78,3.
Kindpakket.nl
Het kan voorkomen dat ouders geen geld hebben om hun
kind(eren) mee te laten doen aan bijvoorbeeld sport, muziekles
o.i.d. Uit cijfers blijkt dat dit één op de acht is in Nederland.
‘Kindpakket’ kan iets voor deze ouders betekenen. Ze biedt een
vergoeding voor eerder genoemde dingen maar ook voor
bekostiging van schoolreis of verjaardag.
Wie hiervoor in aanmerking kunnen komen en hoe dit werkt is
allemaal te vinden op www.kindpakket.nl
Avond4-daagse
De A4-daagse in Bakkeveen zal starten op woensdag 7 juni.
Informatie en een inschrijfformulier is reeds verstrekt. U heeft nog
tot en met maandag 29 mei om dit inschrijfformulier met het
gevraagde bedrag in te leveren op school.
2e en 3e pinksterdag
We hebben dit schooljaar de vrije dag voor calamiteiten of
bijvoorbeeld een 11-stedentocht niet verbruikt. Dit betekent dat
zowel maandag 5 als dinsdag 6 juni (zgn.3e pinksterdag) alle
kinderen vrij zijn.
Formatie en groepsverdeling
We zijn volop bezig met de zaken omtrent de groepsindeling en de
formatieve invulling zowel bovenschools als op schoolniveau.
Zodra hier duidelijkheid over is brengen we u op de hoogte.
Tosti-dag
dinsdag 30 mei
dinsdag 13 juni
dinsdag 20 juni

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

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 juni
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Omgaan met verschillen (bovenbouw)
Weten dat iedereen anders is; Nadenken over verschillen tussen
leeftijdgenoten wat betreft smaak en keuzes(kleding, muziek)
Leven en laten leven; Weten dat je wanneer je anderen in hun
waarde laat, zij jou keuzes of mening meestal ook respecteren.

