Nieuwsbrief van 22 maart 2019

Vanuit het team
In deze nieuwsbrief vraag ik u extra aandacht
voor het helpen bij het leren. U bent dan
betrokken bij uw kind. Uw kind kan dan
succesvoller zijn in de school en dat is weer goed
voor later.

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).

Uitnodiging koffie-ochtend
Thema

Vlot leren rekenen

Wanneer?

Donderdag 4 april van
8.30 – 9.15 uur

Waar?

Teamkamer De
Zonneparel
Juf Anje vertelt

Voor de rekenontwikkeling van
kinderen is het belangrijk dat
kinderen vlot kunnen rekenen.
Daarom moeten ze veel sommen uit hun
hoofd weten.
Maar… hoe kan je ze als ouders daarbij
helpen?
Welkom!!
Vragenlijst voor ouders
Binnenkort krijgt u
een link in de mail
voor een
vragenlijst. Deze
vragenlijst gaat over
het onderwijs bij ons
op school. We vinden het belangrijk om uw
mening daarover te horen. Vindt u het lastig om

hem in te vullen, doet u het liever samen? Daar
maken we momenten voor vrij.

OnderWIJZER helpen bij het leren
Helpen bij het leren door u als ouder is heel
belangrijk. Uw kind voelt zich gesteund en u
maakt het leren in de klas makkelijker. Omdat u
niet altijd weet wat er geleerd moet worden,
geven de leerkrachten werk mee. Wat wordt er
bijvoorbeeld meegegeven?
- Lezen woordrijen
- Leesbladen met verhaaltjes
- Tafelsommen
- Klokkijkbladen
Het is meestal werk waarbij kinderen heel vaak
moeten oefenen, zodat het geautomatiseerd
wordt. Daar bedoelen we mee:
- je kan het woord in een keer lezen
- je kan het antwoord van een makkelijke
som bijvoorbeeld binnen drie seconden
zeggen.
Als uw kind dit werk krijgt, dan is het heel
belangrijk om op een vast moment per dag te
oefenen.
Hoe lang moet je dan oefenen?
Ongeveer 15 minuten voor lezen
Ongeveer 5 minuten voor tafels. Op de computer
15 minuten.
U helpt uw kind om op school meer succesvol te
zijn!

Schoolvoetbal
Een sportieve middag voor de groepen 5 t/m 8.
Het schoolvoetbaltoernooi is een groot
evenement waar heel veel scholen aan meedoen.
Ze speelden op de velden van VVZA en CJVV.
Onze kinderen hebben hard gestreden,
aangemoedigd door ouders en leerkrachten.

Nieuwsbrief van 22 maart 2019

Escaperoom groep 7
Wij vinden een brede ontwikkeling belangrijk. Je
doet daardoor veel kennis op, je moet je zelf en
elkaar vragen stellen, je mening onderbouwen.
Zo ook in de escaperoom.

In verband met studie activiteiten
van de KSH is er op dinsdagmorgen
26-3 geen koffiedrinken voor
ouders in de ontmoetingsruimte.
Dit geldt ook voor donderdag 18-4. Dan wordt er
Paasviering De Windroos gehouden in keuken,
hal en speelzaal. U wordt hier nog later over
geïnformeerd.
Vragenlijst voor ouders

De kinderen hebben er van genoten.

Boekendonatie
Op donderdagochtend ontvingen we via
mevrouw Gerda Aukes van boekhandel Den Boer
uit Baarn 4 dozen vol met mooie kinderboeken!
We hebben onze leesconsulente van de
bibliotheek Peet Koetsier gevraagd uit te zoeken
welke boeken voor welke groepen het beste zijn
bestemd. Hierna kunnen ze naar de bibliotheek
en naar de groepen van zowel De Windroos als
De Wijde Wereld!
Hartelijk dank Boekhandel Den Boerl!!

Binnenkort krijgt u
een link in de mail
voor een
vragenlijst. Deze
vragenlijst gaat over
het onderwijs bij ons
op school. We vinden het belangrijk om uw
mening daarover te horen. Vindt u het lastig om
hem in te vullen, doet u het liever samen? Daar
maken we momenten voor vrij.

Onze jarigen deze week
26-03 Sumeyra
28-03 Denis
Mikail Deniz
30-03 Dalay

Rupsje Nooitgenoegklas
gr. 5
gr. 3-B
gr. 4

Schoolfruit
In week 13 ontvangen we bloedsinaasappels (per
leerling), bakje druiven (voor 10 leerlingen) en
zak waspenen (20 leerlingen)

Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd, we wensen
jullie een fijne dag.

Agenda

Dinsdag 26-03 en donderdag 18-4 geen
koffiedrinken voor ouders

26-03
29-03
01-04
12-04
18-04
19-04
22-04

GEEN koffiedrinken in ontmoetingsruimte
Excursie groep 6 Paleis Soestdijk
Studiedag (geen grap!) - alle kinderen vrij
Koningsspelen
Paasviering – GEEN koffiedrinken
Goede Vrijdag – alle kinderen vrij
2e Paasdag – alle kinderen vrij

