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Nieuws van de directie
Agenda
31-3

Portfolio mee

1-4

Paasviering

2-4

Goede vrijdag:
Vrij
Informatieavond
(online) 19.30 u

7-4

Wat fijn dat we de afgelopen weken zonder corona-gerelateerde problemen
volop hebben kunnen werken in ons ‘proeftuintje’. Er zijn al verschillende
ouders die ons vragen hebben gesteld over onze nieuwe manier van werken.
Leuk die betrokkenheid! Om jullie alvast een beeld te geven van de
werkwijze in groep 5 t/m 8, heb ik afgelopen week op verschillende
momenten opnamen gemaakt. De film die hieruit is ontstaan heb ik (via een
verborgen YouTube link) gestuurd via het ouderportaal. Veel kijkplezier! Wilt
u deze link niet verder delen?

Op 7 april organiseren wij een online informatieavond over ons
onderwijsconcept en de inrichting in het nieuwe gebouw. Ook hebben we
tijd om hier met elkaar over te sparren en praten. We beginnen om 19.30.
Wees welkom!

Jarigen
15-3

Juf
Esther

18-3

Raghad,
groep 6

11 jaar

20-3

Pelle,
groep 2

6 jaar

24-3

Thijs,
groep 4

8 jaar

Tom,
groep 4

8 jaar

24-3

Volgende week zal de eerder verplaatste operatie van Suzanne wel
doorgaan. Maandag is zij nog op school om de invaller, juf Femke, in te
werken. Daarna zal zij er minstens twee weken niet zijn. Juf Femke zal alle
dagen komen invallen. Heel fijn! Esther is al een paar weken niet op school
geweest. Zij heeft intensieve therapie gevolgd voor haar aanhoudende
rugklachten. Ze gaat de komende maanden haar werkuren weer langzaam
opbouwen.
Wij wensen Suzanne en Esther beiden een spoedig herstel toe!
Namens het team van de Kinderarcke,
Mirjam Kennis, directeur

Opladers Chromebooks
Helaas hebben we nog niet alle
opladers terug van na het thuis
werken. Wilt u thuis kijken of er
nog een ligt?

Hoera! Tygo uit groep 3 is
grote broer geworden.
Van harte gefeliciteerd met
jullie

zoon

en

broertje

Duco.
Veel geluk toegewenst!
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Schoolfruit/groente voor aankomende week:

Dinsdag

Donderdag
Woensdag

Bericht namens de MR

Tafels oefenen

Het wordt steeds drukker met ouders
die hun kinderen met de auto naar
school brengen; soms zelfs tot aan het
hek. Iedereen heeft eigen redenen dit te
doen, maar het wordt steeds
gevaarlijker voor de kinderen. Vooral
met jonge fietsers en kerende auto's.
Kunnen we er als ouders zoveel mogelijk
voor zorgen de kinderen lopend of op
de fiets te brengen en als het echt met
de auto moet, de kinderen bovenaan de
heuvel af te zetten?

In groep 4 beginnen we op school met het aanleren van de
tafels, hierna is het belangrijk dat de kinderen de sommen van
de tafel van 1 t/m 10 automatiseren. Ze moeten de antwoorden
op de sommen uit deze tafels snel weten. Dit is belangrijk omdat
je de tafels ook gebruikt bij onder andere deelsommen, grote
keersommen, breuken en procenten; bij elke rekenles dus!
Op school besteden we regelmatig aandacht aan de tafels. U
kunt uw kind helpen door thuis ook regelmatig de tafels te
(laten) oefenen. Elke dag een paar minuutjes, maakt al een
enorm verschil!
Dit kan door de sommen door elkaar aan uw kind te vragen,
door de tafels op te zeggen, maar bijvoorbeeld ook door een
spelletje online via www.tafeldiploma.nl.

Samen voor de veiligheid!

De schoolbibliotheek zoekt hulpouder
Sinds Linda in groep 4 zit help ik met veel plezier bij de
schoolbibliotheek. Nu, 5 jaar later, gaat Linda naar de Middelbare
school. Tijd voor een nieuwe enthousiaste biebouder dus.
Maar wat houdt het nu eigenlijk in: biebouder?
Iedere woensdagochtend komen de kinderen van groep 4 t/m 8 (vanaf
januari ook groep 3) naar de schoolbieb om een boek uit te zoeken. Dit
is van 8.30 uur tot ongeveer 9.30 uur.
In die tijd zorg je voor dat de boeken in de computer worden in- en
uitgeboekt. Helpt kinderen waar nodig met het uitzoeken van een boek.
En uiteraard houd je de bieb netjes en overzichtelijk.
In de november/decembermaand worden themaboeken rond de
decemberfeesten in de kast gezet.
Overleg met school en de bibliotheek vindt plaats via Suzanne de Jeu.
Komend jaar is ook Bianca van der Vegt nog biebmoeder. Ook zij doet
dit al een aantal jaren en kan dus goed vertellen hoe alles werkt.
Het is idee is, om na de meivakantie – of in ieder geval vóór de
zomervakantie – nog een aantal keren met z’n drieën de bieb te
draaien.
Lijkt het je leuk om een uurtje per week iets voor school te doen?
En heb je affiniteit met (voor-)lezen? Dan is biebouder misschien wel
iets voor je! Graag contact opnemen met Mirjam als je interesse hebt.
Sandra Korpershoek
De volgende nieuwsbrief verschijnt op: 26-3
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Workshops

Op zoek naar een nieuw poppenkind voor groep 1/2!
Wie heeft er thuis nog een lieve en degelijke pop liggen
die nodig eens geknuffeld en verzorgd moet worden? De
kinderen uit groep 1/2 kunnen wel wat nieuwe
bewoners gebruiken voor in hun huishoek!
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