Nieuwsbrief donderdag 5 maart 2020.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●
●

5 maart
10 maart
11 t/m 21 maart
17 maart
19 maart
26 maart
26 maart
30 maart en 2 april

Gesprekken VO groep 8
Studiemiddag alle leerlingen zijn vrij vanaf 12:00 uur
Kinderkunstweek
Vergadering schoolcommissie en MR
Bibliobus
2e rapport groep 3 t/m 8
Tentoonstelling Kinderkunstweek 18.30-19.30 uur
Rapportbesprekingen groep 3 t/m 7

Kinderkunstweek: Binnenstebuiten - het huis in de kunst:
Met alle groepen gaan we de komende weken aan de slag met KUNST. Op donderdag 26
maart is iedereen van 18.30 tot 19.30 uur van harte welkom op school om in alle groepen
te komen kijken naar de resultaten. Behalve ouders/verzorgers zijn ook opa’s, oma’s,
ooms, tantes, buren, vrienden van harte welkom. De kinderen zijn de gids en laten zien
wat ze gemaakt hebben. Zijn jullie al benieuwd?

Sociale veiligheidscoördinator en vertrouwenspersoon:
Sociale veiligheidscoördinator:
Wij vinden het op onze school heel belangrijk dat er een veilig leer– en werkklimaat is, zodat
kinderen met plezier naar school gaan en zich op een goede manier kunnen ontwikkelen.
Iedere school moet sinds kort een veiligheidscoördinator hebben en een aanspreekpunt
pesten. Juf Ineke Peijnenburg is hier op onze school verantwoordelijk voor. Mocht u haar
nodig hebben, kunt u altijd een afspraak maken.
Vertrouwenspersoon:
Juf Suzanne Gresnigt is sindskort vertrouwenspersoon op onze school, ze heeft deze taak
overgenomen van juf Gerda. De vertrouwenspersoon is er zowel voor leerlingen als ouders.
Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders op school is de leerkracht. Soms zijn er
situaties waarin zij het prettiger vinden om met iemand anders een vertrouwelijk gesprek te
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hebben om te bespreken waar zij tegenaan lopen. Er kan hiervoor een afspraak gemaakt
worden met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal dan adviseren en eventueel
in overleg andere personen inschakelen.
Vandaag hebben we in groep 3 t/m 8 een korte uitleg gegeven over bovenstaande taken.
Naschoolse activiteiten.
Er zijn weer al een heel aantal kinderen die zich hebben opgegeven voor de naschoolse
activiteiten. Opgeven kan bij meester Ivo.

Kibeo algemeen
●

Zoals jullie vast al wel op het nieuws hebben gelezen/gezien, is het Coronavirus in
Nederland. Kibeo heeft hierover ouders gemaild. Mocht u toch nog vragen hebben
hierover kunt u die aan ons stellen.

Dagopvang
●

●

Vrijdag 21 februari hebben wij carnaval gevierd met alle peuters op het
kinderdagverblijf. Dit was een erg geslaagd feestje met veel dansen, muziek en
lekkers! Bedankt allemaal!
Vanaf volgende week zullen wij van start gaan met het thema ‘Kunstenaars’.

BSO
●
●
●
●

De laatste dag van juf Maya met een high tea was erg gezellig. Wij wensen haar
veel plezier & succes in Amerika als au pair!
Ook op de BSO zullen wij vanaf volgende week aan de slag gaan met het thema
‘Kunstenaars’.
Dinsdag 10 maart is er op school een studiedag. De BSO zal hiervoor vanaf 12:00
open zijn voor de kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven.
Wij hebben voor op de BSO een playmobil kasteel gehad. Hier zijn de kinderen
ontzettend blij mee!
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Groep 1/2:
●
●

●
●
●
●
●
●

Wij heten van harte welkom: Edward Prince! Hij is 4 jaar geworden en zit nu ook bij
ons in groep 1/2 . Wij wensen je veel plezier toe bij ons op de basisschool, Edward!
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de leuke cadeautjes, tekeningen,
knutselwerkjes en kaarten, die ik op mijn verjaardag kreeg. Het was een hele fijne,
gezellige ochtend met veel stralende gezichtjes.
Deze week zijn we alvast gestart met het thema van de Kinderkunstweek:
Binnenstebuiten, het huis in de kunst.
We maken vele kunstwerken, die we op 26 maart tentoonstellen, dus de klas blijft
voorlopig een beetje leeg zodat we jullie echt kunnen verrassen.
Op dinsdagmiddag 10 maart is er geen school i.v.m. een studiemiddag voor alle
leerkrachten.
Op donderdag 12 maart gaan we ‘s morgens met de bus naar Museum De
Bevelanden in Goes om naar schilderijen te kijken.
We gaan voorwerpen verzamelen, die beginnen met de b van binnenstebuiten.
Alvast bedankt voor het meebrengen.
De themahoek wordt een kunstmaterialenwinkel, waar de kinderen spullen kunnen
“kopen”, die ze nodig hebben om zelf iets te maken. Ook hiervoor mogen spullen
worden meegebracht (kwasten, verf, paletten, een schildersezel, klein materiaal).

Groep 3/4:
●

●
●

Na de vakantie zijn de kinderen weer hard aan het werk gegaan in de klas. Groep 3
oefent veel woorden die eindigen op -ng en -nk en groep 4 heeft moeilijke
tangrammen gemaakt.
Op donderdag 19 maart gaan we ‘s morgens met de bus naar het Historisch museum
de Bevelanden in Goes. We gaan daar schilderijen bekijken.
In groep 4 moeten de kinderen al aardig goed kunnen klokkijken, zou u thuis ook
willen oefenen? Vooral de digitale klok is voor veel kinderen nog lastig.

Groep 5/6:
●

●
●

●

Na een fijne voorjaarsvakantie zijn we weer hard aan het werk gegaan! We werken
nu verder aan thema 5 van taal, spelling en woordenschat en werken in blok 5 van
rekenen. Binnenkort ronden we de thema’s af met een toets.
Iedereen heeft een andere plaats gekregen in de klas.
Tijdens de muziekles hebben we veel geleerd over de componist Gustav Mahler. We
waren voor even echte dirigenten en sloegen de maat met ons potlood of onze pen.
We konden het zo goed dat we bijna een echt orkest kunnen dirigeren! Knap gedaan
allemaal! Ook kennen we een lied over de dirigent.
Vanaf 11 maart gaan we werken aan de Kinderkunstweek. Op 26 maart zullen we in
onze klas ook kunstwerken tentoonstellen. Hopelijk tot dan!

Groep 7/8:
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●
●

●
●

●

11 maart openenen we de kinderkunstweek maar groep 7 en 8 zijn al met de
voorbereidingen begonnen.
Ook hebben zij in hun agenda geschreven dat wij donderdag 12 maart naar de
Verbeke foundation in Kemzeke (België) gaan, de bus vertrekt om 8.15 u van
school, alle kinderen worden vanaf 8.00 u op school verwacht. Ze weten ook dat ze
een pauzehapje, drinken en een lunchpakketje mee moeten nemen omdat we pas
in de middag weer terug op school verwacht worden (14.00u). Omdat veel
kunstwerken buiten in een park te bewonderen zijn, raden we aan om warme
(regen?) kleding en evt laarzen aan te trekken als het weer slecht is.
KInderen die niet op tijd op school zijn (voor 8.15 u) missen de bus maar kunnen
gewoon op school het standaard programma volgen. De gymles vervalt echter.
Deze week vonden de adviesgesprekken plaats op school, wij verzoeken u de
ingevulde inschrijfformulieren uiterlijk 13 maart op school in te leveren, dan
brengen wij ze persoonlijk naar de betreffende voortgezet onderwijsscholen.
Er staan verschillende activiteiten gepland, zie de agenda van uw kind. Eén
activiteit verdient even de aandacht, 28 mei mogen groep 7 en 8 naar het
Rijksmuseum in Amsterdam. Ook proberen we dan het Anne Frank huis te bezoeken.
Informatie over deze leuke excursie volgt nog maar er is voor die dag een
studiemidddag gepland, de kinderen van groep 7 en 8 zijn dan echter nog in
Amsterdam.
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