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Schooljaar 2019-2020, vrijdag 28 februari 2020

Over de helft!
Wanneer ik deze nieuwsbrief schrijf realiseer ik me dat we al over de helft
van het schooljaar heen zijn. De tijd gaat weer razendsnel. Voor we het weten
zijn we al weer met de formatie van volgend schooljaar bezig. Er komen nog
veel mooie activiteiten aan. Zo hebben we straks weer de projectweken.
Verderop in deze nieuwsbrief krijgt u meer informatie daarover.

Thema beroepen bij de kleuters met een extraatje!
Bij de kleuters is het thema beroepen inmiddels in volle gang. Afgelopen maandag is de
moeder van één van onze leerlingen in groep 1/2 B geweest om te vertellen over haar
beroep. Zij is kraamverzorgsters. Nadat de kinderen aandachtig hadden geluisterd, had de
juf (Melissa Braam) ook nog leuk nieuws voor de kinderen. Zij verwacht haar tweede
kindje. Zoals het er nu naar uit ziet, zal Melissa dit schooljaar af kunnen maken. Wij
feliciteren Melissa en haar gezin natuurlijk van harte met dit mooie nieuws.

In de andere kleutergroepen komen er ook nog ouders die over hun beroep komen vertellen.
Zo komen er een timmerman, piloot, buschauffeur, twee verpleegkundigen en een kapster.

Project
Woensdag 11 maart starten onze jaarlijkse projectweken weer. Het thema van de projectweken is: sprookjes, mythen en sagen. Een thema dat veel kinderen zal aanspreken. De
verhalen zullen aanleiding geven voor o.a. toneel, creativiteit, muziek en het schrijven van
verhalen.
Natuurlijk wordt het thema feestelijk geopend met een leuke voorstelling van de
leerkrachten voor de kinderen. Op donderdag 26 maart bent u van harte welkom tussen
18.30 tot 19.30 uur welkom om in alle groepen te kijken naar alle resultaten.

Studiedag
Volgende week woensdag 4 maart hebben wij een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Wij gaan het tijdens de studiedag hebben over eigenaarschap. De afgelopen tijd hebben
de leerkrachten kindgesprekken gevoerd. De kindgesprekken zijn het middel om meer
eigenaarschap bij de leerlingen te creëren. Eigenaarschap ontwikkelen vraagt tijd. Het
kost in oefening, dialoog, instructie, feedback en reflectie.
Op de studiedag gaan wij hierover met elkaar in gesprek. Wat doen we al en aan welke
knoppen gaan we draaien.

Letterfeest
Wat hadden de kinderen van groep 3 uitgekeken naar het Letterfeest! Woensdag 12 februari was
het dan zover! Natuurlijk mochten de ouders ook aanwezig zijn bij dit feest. De kinderen hebben vol
trots laten zien wat ze allemaal al kunnen met letters en kregen allemaal een Letterdiploma. Hard
gewerkt groep 3! We sloten het feest af met heerlijke pannenkoeken voor iedereen.

Agenda:


4 maart: studiedag, alle
leerlingen vrij


Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker

11 maart: opening
projectweken



18 maart: Open dag

