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Maandelijks ouderbulletin
Vanuit de directie

De komende maand staat er weer een hoop
gepland: in de klas maar ook een studiemiddag en de meivakantie komt er alweer
aan. Goed om de kalender dus in de gaten
te houden. Deze kunt u ook op onze website
en in de Parro app terugvinden.
Ondertussen merken we op school echter
ook steeds meer de tekorten aan juffen en
meesters die je overal in het land ziet. Waar
we dat eerder nog regelmatig op konden
vangen met ondersteuners of mensen die
extra werkten merken we dat deze
flexibiliteit wel ongeveer op is en hebben we
helaas al regelmatig moeten vragen of een
klas een dag thuis kon werken.
We realiseren ons dat dit een flink beroep
doet op uw flexibiliteit en vragen dit ook
alleen wanneer we echt geen andere
oplossing zien. Helaas zien we wel dat het
steeds vaker nodig is. Ondertussen blijven
we heel hard zoeken naar nieuw personeel.

In groep 2/3 spelen juf Hester en juf Tineke
een hoop taalspelletjes met groep 2 en gaat
groep 3 starten met kern 5 van lezen. Groep 3
maakt kern 7 van lezen af en gaat misschien
nog wel starten in kern 8. Zoals je kunt zien
wordt er dus hard gewerkt in de onderbouw.
Er is natuurlijk ook nog tijd voor een hoop
plezier en vieren we in april samen Pasen en
Koningsdag.

Middenbouw

In de middenbouw zijn wij druk bezig
geweest met het Faqta thema “de ruimte”.
We hebben veel geleerd over de
verschillende planeten, satellieten, kometen,
meteoren en nog veel meer! Nu hebben we
het in de klassen over de week van de
lentekriebels. Dat is soms best een beetje
spannend en ongemakkelijk, maar heel
belangrijk dat we hierover praten met de
kinderen.

Uit de bouwen
Onderbouw

Nu het zonnetje weer begint te schijnen gaan
wij ook in
de
onderbouw
starten met
het thema
lente. De
OZA-groep
en groep
2/3 starten
met het thema ‘De boerderij van boer Bert’.

Wij hebben onze schoolreis via de Parro al
ingepland op donderdag 16 juni. Wat we
gaan doen, blijft nog even geheim... Maar wij
de juffen en meesters hebben er al veel zin
in!

Bovenbouw

De voorbereidingen voor het schoolkamp
zijn in volle
gang! Wat
hebben we
er allemaal al
veel zin in!
Verder
hebben de
kinderen van
groep 8 de
eindtoets in
april, dat is
natuurlijk erg
spannend. Hopelijk wordt het weer alleen
nog maar mooier, dan kunnen we af en toe
lekker buiten lunchen met de groepen. Na
deze maand is het ook alweer meivakantie,
maar natuurlijk hebben we ook nog de
Koningsspelen op het programma! Genoeg
te doen dus in deze mooie lentemaand!

Uit de werkgroepen
Werkgroep gedrag:

Hij is al vaker genoemd. Onze methode
sociaal-emotionele ontwikkeling. Die
gebruiken we om onze kinderen met extra
bagage de soms ingewikkelde wereld in te
laten gaan.
Deze periode gaan we ons bezig houden
met het thema: "Ken je dat gevoel?”
Het thema
richt zich op
de emoties
van ons zelf
en die van de
mensen om
ons heen. Het
is niet altijd
makkelijk om de emoties van een ander te
lezen. Wat vindt een ander van mijn gedrag?
Wat betekent het dat hij nu lacht? Is iemand
boos of juist verdrietig?
Maar ook onze eigen emoties zijn niet altijd
even duidelijk.

Waarom springen nou ineens die tranen in
mijn ogen? En soms ben ik boos, maar
schiet ik toch in de lach. Wat zijn de goede
woorden voor wat we voelen? Het gaat vast
weer mooie gesprekken opleveren.

Werkgroep 21e -eeuwse vaardigheden:

Wij kijken terug op een zeer geslaagde
gastles in de midden- en bovenbouw van
bureau HALT over online pestgedrag en
game verslaving. Wij blijven hier als
werkgroep actief mee bezig. Mocht u
hierover vragen hebben dan kunt u altijd
terecht bij de groepsleerkracht. Verder zijn
wij druk bezig met de voorbereidingen van
de tweede ronde cultuurworkshops, waarin
de onderbouw gaat schilderen, de
middenbouw muziek op instrumenten krijgt
en de bovenbouw gaat rappen.

Informatie personeel

Leuk nieuws
vanuit het
babyfront:
juf Jorien is
in blijde
verwachting van
haar eerste
kindje. Zij
verwacht rond de
zomervakantie
met verlof te
gaan.

Verder hebben we regelmatig mensen op
school meekijken die mogelijk interesse
hebben om bij ons te komen werken. Dat is
fijn want we kunnen heel hard mensen
gebruiken. We hopen dan ook van harte
snel wat nieuwe collega’s aan te kunnen
nemen. Ook zijn we hard bezig om de
website opnieuw vorm te geven zodat
geïnteresseerde nieuwe collega’s maar ook
ouders alle informatie goed kunnen vinden.

Diverse onderwerpen
Willem de schoolhond

Ach, beste ouders, wat is het toch een feest
om Willem met de kinderen te zien. Er wordt
geknuffeld en gespeeld. Er wordt troost
gezocht. Er worden tekeningen voor Willem
gemaakt om bij zijn hok te hangen. Er wordt
aan hem voorgelezen. En er wordt natuurlijk
ook gewandeld, want zo'n hond moet
worden uitgelaten.
Bij de mini-kinderboerderij hier in de buurt
hebben ze sinds
kort twee
biggetjes. De
kinderen lachen
zich een deuk,
wanneer ze
Willem daarbij
zien. Willem
mag er
natuurlijk niet
bij, maar hij zou
dat wel graag
willen. Hij is
vreselijk nieuwsgierig naar die rare beesten
die niet blaffen, maar knorren. We moeten
echt moeite doen om hem mee te lokken.
Willem heeft een nieuwe vriend gemaakt:
Toedels de poedel. Toedels woont hier in de
buurt en we hebben al een keer afgesproken
om op een hondenveldje te spelen. Twee
kinderen uit groep 8 hadden de eer om de
eerste keer mee te gaan. De baas van
Toedels gaf me een compliment: wat waren
deze kinderen beleefd en wat gingen ze leuk
met de honden om.

Fancy Fier

Na 2 corona-jaren ziet het er nu toch naar
uit dat dit jaar de eerste editie van onze
eigen Fancy Fier zal plaatsvinden, en wel op
donderdag 19 mei van 14.10-17.30 uur.
Deze middag zal in het teken staan van
allerlei feestelijke activiteiten, georganiseerd
door de kinderen van SO Fier.

In het a-Fiertje van mei zullen we verder
ingaan op de precieze invulling van deze
middag. Voor nu hopen we vooral dat u
deze middag vrij houdt in uw agenda, zodat
we er met zijn allen een mooi feest van
kunnen maken!

Jaarkalender
Belangrijke data
Donderdag 7 april

Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Woensdag 20 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april t/m
vrijdag 6 mei

Studiemiddag: alle
kinderen 12 uur uit
Paasviering: info
volgt via Parro
Tweede paasdag:
school gesloten
Schoollunch
Koningsspelen
Meivakantie:
school gesloten

