Nieuwsbrief 23: 16 maart 2018
Data om te onthouden:
Maandag 19 maart: St. Josephdag
Woensdag 21 maart en vrijdag 23 maart: alle groepen bezoeken de kerk
Woensdag 28 maart: Grote rekendag
Donderdag 29 maart: paasbrunch: Continurooster tot 14.00 uur.
Maandag 9 april: hoofdluiscontrole (geen ingevlochten haar a.u.b.)
Alvast voor uw agenda: Vrijdag 15 juni: Schoolfotograaf
Aanwezigheid Jannie:
Maandag 19 maart: in de ochtend
Dinsdag 20 maart
Woensdag 21 maart: begin van de ochtend
Nog even ter herinnering: de paasbrunch
Voor de paasbrunch op donderdag 29 maart hebben de kinderen van groep 4 tot en met 8
een bord, bestek en een beker nodig. Fijn als het op tijd op school is.
Voor groep 1 tot en met 3 wordt dit op school geregeld.
Er is deze dag een continurooster tot 14.00 uur.
Actie statiegeldflessen
Deze actie loopt nog even door, dus fijn als u hieraan denkt. De opbrengst helpt om de
inrichting van het schoolplein te bekostigen. U kunt de flessen inleveren in de speelzaal.
De Grote rekendag 2018
Op woensdag 28 maart doen wij mee aan de
grote rekendag. Wij beginnen deze dag met een
schoolbrede start op het schoolplein. Om 8.30
uur zullen de kinderen een bouwwerk met een
slogan vertonen.
Het thema van de rekendag is dit jaar ‘de school
als pakhuis’. In de klassen zal er gewerkt worden
aan activiteiten, die typisch zijn voor een
pakhuis, zoals inventariseren, stapelen,
verplaatsen, opruimen, tellen, gewicht, volume
en coderen.
Wij zijn voor deze dag op zoek naar dozen (bananendozen, verhuisdozen). Als je deze thuis
hebt liggen of ergens vandaag kunt halen zou dat heel fijn zijn. Graag inleveren bij de
leerkracht.

Leren programmeren - informatie van de bibliotheek.
Kinderen van 4 t/m 9 jaar kunnen onder begeleiding van een ouder/verzorger leren
programmeren op woensdag 4 april. In de bijlage kunt u verdere informatie vinden.
Weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’
GGD Hollands Noorden organiseert de gratis weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ in de
Gymzaal Granaat in de gemeente Heerhugowaard. Deze training is voor kinderen op de
Basisschool in groep 5 en 6 die onzeker zijn, gepest worden, stress voelen of groepsdruk
ervaren.
De training start op 31 mei 2018. Inhoud training Doel van de training is om kind(eren)
handvatten te geven, zodat ze leren omgaan met o.a. stress, groepsdruk en pestgedrag.
Belangrijk in de training is ook de non-verbale communicatie door middel van lichaamstaal.
Door te werken aan het zelfvertrouwen leren kinderen zich beter en adequater te uiten. Ook
wordt er getraind op simpele verdedigings- en bevrijdingstechnieken.
Denkt u: dit zou wel wat zijn voor mijn kind, dan vindt u in de bijlage verdere informatie.

