Nieuwsbrief van 29 maart 2019

Vanuit het team
Maandag 1 april zijn de kinderen vrij vanwege de
studiedag. Een fijne dag toegewenst.

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).

Paasviering
Nu de zon
weer gaat
schijnen
en de
lente is
begonnen,
is de Paascommissie begonnen met het
voorbereiden van de Paasvieringen. Op
donderdag 18 april zal elke bouw een Paasviering
verzorgen. Alle ouders en verzorgers zijn van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De
viering van groep 1 en 2 is van 13.00 tot 13.45
uur in De Zonneparel. Dit geldt ook voor de
groepen 3, 4 en 5, zij hebben een viering van
08.45 uur tot 09.30 uur. De viering van groep 6, 7
en 8 is van 13.00 uur tot 13.45 uur in Rustenburg.

Studiedag 1 april
Maandag zijn de kinderen
een dag vrij, maar wij als
leerkrachten gaan aan de
studie.
’s Morgens gaan we
nogmaals oefenen met het
voorbereiden van lessen
close reading. We zoeken interessante, leerzame
teksten voor onze groepen en gaan dan vragen
bedenken. De kinderen moeten in de tekst als
een echte speurneus zoeken naar bewijzen. We

moeten zelf echt de schoolbanken in om goed te
leren hoe zo’n les eruit ziet. Gelukkige hebben we
iemand van Expertis die ons gaat begeleiden. De
eerste lessen aan de kinderen zijn al wel gegeven.
We merkten een grote betrokkenheid bij
kinderen.
’s Middags gaan we aan de slag met gedrag.
Sommige kinderen laten druk gedrag zien,
anderen weer teruggetrokken. We gaan onder
begeleiding leren begrijpen welke functie
gedragingen hebben, hoe we door middel van
gesprekken gedrag beter kunnen begrijpen en
hoe we gedrag kunnen doorbreken.
We sluiten de dag af met een teamactiviteit, wat
door als team samen leuke dingen leren we
elkaar steeds beter kennen. We hebben er nu al
zin in.

Expositie groep 8 en kleuters
Wat heeft een expositie
van groep 8 te maken
met kleuters? De
kinderen van groep 8
hebben met rekenen
kunstobjecten gemaakt.
De kleuters hebben net
een project over kunst
gehad. Daarom hebben
de kinderen van groep
8 de kinderen van kleutergroepen uitgenodigd,
om te komen kijken. De kinderen van groep 8
hebben de kinderen zelf rondgeleid.

Nieuwsbrief van 29 maart 2019

Tafels te koop
De school heeft schoolmeubelen te
koop. Er is een advertentie geplaatst
bij Marktplaats, maar wellicht heeft
u ook interesse. Het gaat hierbij om
vierkante en ronde tafels waar de
kinderen aan gewerkt hebben. Ook
zijn er kubus ladeblok-kasten te koop. De tafels
zijn 120x120, maar hebben verschillende
hoogtes: 58, 64, 70, 76,5 cm en zijn verschillend
van kleur. Ronde tafels zijn 120cm
doorsnede, ook verschillend van
kleur.
U kunt de tafels voor een kleine
contante prijs kopen, €20,00 per
stuk, ladeblokkast €15,--. U moet
wel zelf de tafel(s) ophalen.
We horen het graag als u interesse hebt!

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

Agenda
01-04 Studiedag (geen grap!) - alle kinderen vrij
02-04 Maandviering Kleine Beerklas, 13.30 14.00 uur
12-04 Koningsspelen
18-04 Paasviering – GEEN koffiedrinken
19-04 Goede Vrijdag – alle kinderen vrij
22-04 2e Paasdag – alle kinderen vrij

Voor u gelezen

Schoolfruit
In week 14 ontvangen we 1 peer per llng, een bak
druiven voor 5 llng en 1 zak radijsjes voor 20 llng.
Wat is een radijs?
Radijs is een groente en
behoort tot een
koolgewas. Een radijs
heeft een scherpe en
peperachtige smaak.
Radijzen worden meestal rauw gegeten. Ze zijn
dan lekker met een beetje zout of in een
dipsausje. Op brood is een geraspt radijsje ook
heel lekker met een beetje boter en zeezout.
Gecombineerd met komkommer is een radijs erg
lekker als snack. Ook worden ze vaak door een
salade verwerkt. Radijsjes kunnen gekookt of
geroerbakt worden.

Onze jarigen deze week
01-04 Merve
03-04 Naomi
07-04 William

gr. 4
Boer Borisklas
gr. 6

MUZIEKPROEVERIJ
Open huis muziek: proberen & presenteren
Op zaterdag 13 april vindt van 13.00 tot 16.00 uur
de Muziekproeverij plaats. De Muziekproeverij is
onderdeel van de landelijke Kindermuziekweek,
die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd.
Ook in het Eemhuis kunnen ouders en kinderen
kijken, proeven, uitproberen en vooral genieten
van muziek!
Tijdens de Muziekproeverij kunnen kinderen
kennismaken met muziekinstrumenten en
muziekdocenten. Speel je al een instrument? Dan
staat er een professionele fotograaf klaar om jou
samen met je instrument op de foto te zetten en
mag je meespelen met een orkest. Voor kinderen
die meer van zingen en bewegen houden, zijn er
actieve zangworkshops. Maar er is meer: geniet
van de vele concertjes en
verschillende bandjes buiten op
het dakterras.
Datum: zaterdag 13 april
Plaats: Eemhuis
Tijd: 13.00-16.00 uur
Leeftijd: kinderen 4 t/m 12 jaar
en (groot)ouders
Prijs: gratis toegang
Meer informatie: www.scholenindekunst.nl

