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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen
-

Pasen 2019
Koningsspelen
Enquête
Schoolfruit
Hoofdluis
Lentekriebels
4 mei viering
Belangrijke data

door Erben Wennemars, want we hebben een
rondje rond onze school gemaakt waar we een
mile (1,4 km) kunnen lopen. Met de school en
de kinderen gaan we een doel stellen. Want
gezond gedrag en goed bewegen moeten we
jong leren. Daarna gingen we verder met voor
alle kinderen een sportief programma:
-groep 1 t/m 4 ging aan de slag met “Voetjebal”
en groep 5 t/m 8 kreeg een voetbaltraining van
Skills & Control. Ook hadden we hulp van
CIOS studenten.
Tussen de middag aten we de Koningslunch.
Kortom, een geslaagde dag. En we waren ook
nog te zien op Omroep Zeeland.

Pasen 2019
Vandaag hebben we met elkaar Pasen
gevierd. We hebben, mede met uw hulp,
aandacht besteed aan de Voedselbank. Met
elkaar willen we delen, dat is de boodschap die
we de kinderen ook mee willen geven.
Het gezamenlijk vieren en gezamenlijk eten is
een mooie traditie.

Enquête
De enquête die in februari door u is ingevuld
hebben we geanalyseerd en besproken. Dit
hebben we gedaan met het team en met de
MR. Een aantal aandachtspunten en sterke
kanten willen we noemen:

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april hebben we de
Koningsspelen gehouden. Het was een erg
leuke dag. We zijn gestart met de dans voor
Koningsdag en toen werden we toegesproken

Vanuit de ouders werd genoemd:
Aandachtspunten
-kijken naar de gesprekkencyclus van school
met de ouders, over de ontwikkeling van het
kind (de kinderen)
-inzet van digitale leermiddelen
Sterk
-Goed schoolklimaat
-Sociale veiligheid
-Sterk onderwijsleerproces
-Didactische begeleiding
-Social omgang leerkrachten-leerlingen
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Vanuit de kinderen werd genoemd:
Aandachtspunten
-de WC’s
-buitenspelmateriaal
-elke dag vertellen wat ik doe of meemaak
-praten over politiek en milieu
Sterk
-kinderen voelen zich veilig op school
-hoog welbevinden
-aanpak pesten (als dat er is)
-interactie tussen leerkracht en leerlingen
-de lessen op school
-kinderen leren rekening houden met elkaar
-de juffen kunnen goed uitleggen

Schoolfruit
Met EU schoolfruit ontvangen scholen 20
weken lang gratis groente en fruit voor alle
leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen
groente en fruit te eten in de klas. De
subsidieregeling stopt nu met de meivakantie,
maar hopelijk gaat u door met gezonde
pauzehapjes en een gezonde lunch mee te
geven aan uw kind(eren). Naast gezond
gedrag; bewegen, willen we ook gezonde
voeding aanmoedigen bij de kinderen.
Hoofdluis
Er is afgelopen week hoofdluis geconstateerd
bij ons op school. De moeders die komen
controleren hebben dit kenbaar gemaakt in de
groep (7/8) We willen u vragen of u in de
meivakantie uw kind(eren) kunt controleren.
Zoals gebruikelijk na iedere vakantie komen de
luizenmoeders ook weer. We hopen natuurlijk
dat we dan weer luisvrij zijn.
En ten overvloede willen we melden dat
hoofdluis absoluut niets met hygiëne te maken
heeft. Het kan iedereen overkomen. Het is
echter wel zaak om besmetting tegen te gaan.
Daarom vragen we uw medewerking.
Bij voorbaat dank!
Lentekriebels
De week van de lentekriebels heeft als doel
om kinderen en scholen kennis te laten maken

met het thema. Het is een leuke manier en een
goed begin om schoolbreed aandacht te geven
aan relationele en seksuele vorming. U ervaart
hoe kinderen op de lessen reageren en merkt
hoe zinvol het is om hier les over te geven.
Rekenen en taal zijn belangrijk maar aandacht
voor vriendschappen, respectvolle omgang en
bevorderen van weerbaarheid ook. In de
kerndoelen van school is vastgelegd dat
aandacht voor respectvolle en veilige omgang
bij seksualiteit moeten worden gegeven.
Daarvoor is de week van de lentekriebels in
het leven geroepen. De week na de
meivakantie besteden we hier aandacht aan.
4 mei viering
Onze school heeft in 1988 het monument voor
de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog
geadopteerd. Mede daarom wordt de school
gevraagd om mee te werken aan de 4 mei
viering. Een aantal kinderen van onze school
lezen een gedicht voor. Ook leggen we tijdens
de plechtigheid een bloemstuk neer bij de
gedenksteen. U kunt bij deze viering aanwezig
zijn dit is vanaf 19.00 uur in de kerk.

De voedselpakketten die we met uw hulp
hebben kunnen maken!

We wensen jullie allemaal een hele fijne
Meivakantie! Tot maandag 6 mei..
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Belangrijke data

Goede vrijdag 19
april
Meivakantie 22 april
t/m 5 mei
zaterdag 4 mei
maandag 6 mei
donderdag 16 mei
donderdag 23 mei
studiedag team
week 22
donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
vrijdag 31 mei

kinderen vrij
kinderen vrij
vanaf 19.00 uur 4 mei
viering in de kerk
kinderen weer naar
school
oudercafe
kinderen vrij
volgende nieuwsbrief
kinderen vrij

