Nieuwsbrief van 15 maart 2019

Vanuit het team
15 maart was het
stakingsdag. De kinderen
hadden al een vrije dag als
gevolg van een studiedag. U
heeft niet veel van gemerkt
van de staking. Een aantal leerkrachten hebben
gebruik gemaakt van hun stakingsrecht. Andere
leerkrachten bleven op school om te werken.
Voor ons allemaal is het belangrijk dat het beroep
van leerkracht aantrekkelijk is. We willen alle
kinderen alle dagen, het hele jaar door lesgeven,
daarvoor hebben we goede leerkrachten nodig
die met hun enthousiasme hun beroep
uitoefenen.

Week van de lentekriebels
De komende week
besteden wij aandacht aan
de week van de
lentekriebels. In deze week
geven wij lessen over
relationele en seksuele ontwikkeling. Dit jaar is
het thema “ik wil alles weten”. Kinderen zijn
nieuwsgierig, maar wat hebben ze nodig om te
weten.

Groep 7/8 naar het Rijksmuseum

Trefwoord
Week 12 t/m 14 (18 maart
t/m 5 april): Oplossen
Inhoud: Over het oplossen
van dilemma’s, problemen,
ruzies en conflicten. Over het vinden van
waarheid en gerechtigheid.
Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5);
Overspelige vrouw (Johannes 8); Rijke jongeling
(Matteüs 19); Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18);
Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14).

Wij stimuleren de brede ontwikkeling van
kinderen. Een bezoek aan het Rijksmuseum past
in ons plan voor cultuureducatie. De kinderen
gingen er met een bus naar toe. Ze hebben
zichtbaar genoten.

Wegafsluiting Wiekslag
We hebben bericht ontvangen dat de weg
Wiekslag tijdelijk gesloten wordt van 18 maart
a.s. tot 5 april. Dit in verband met de
werkzaamheden voor de nieuwe Lidl en
herinrichting van de parkeerplaatsen en wegen.
De afsluitingen zijn voornamelijk naast en aan de
voorkant van de school. Er is een tekening
bijgevoegd waar de afsluitingen zich precies
bevinden. Voor deze periode verzoeken we u dan
ook om zoveel mogelijk met de fiets en/of lopend
te komen.

Maandviering groep 4 en Boer Borisklas

Wij zijn een christelijke school. Onze
maandviering sluit aan bij het thema van
Trefwoord, onze godsdienstmethode. Deze keer
ging het om het verhaal van de verloren zoon.
Groep 4 en groep Boer Borisklas hadden ieder
een eigen viering voorbereid. Heel fijn dat u er
ook was. Dat is goed voor de betrokkenheid.
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18-03 Start Week van de Lentekriebels
01-04 Studiedag (geen grap!) - alle kinderen vrij

Medezeggenschapsraad
De MR heeft de
terugkoppeling van de
schoolinspectie bespoken.
De analyse van de toetsresultaten sloten daar
mooi op aan. De ontwikkeling van de kinderen
moet goed gevolgd worden, zodat we weten hoe
we ieder kind verder kunnen helpen. Het
schoolplan, beleidsplan en het vakantierooster
zijn ook bekeken door de MR.

Schoolfruit
Voor week 12 ontvangen we 1 peer (voor 2 llng),
1 appel en 1 komkommer (voor 5 llng).

Onze jarigen deze week
18-03 Bas
Rupsje Nooitgenoegklas
23-03 Atreen gr. 4
24-03 Fenna gr. 7
Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd, we
wensen jullie een fijne dag.

Agenda
15-03 Studiedag – alle kinderen vrij
15-03 Vrijwilligersactie NLdoet! (ook 16-03)

