Nieuwsbrief 27: 13 april 2018
Data om te onthouden:
Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april: Eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april: Koningsspelen
Maandag 23 april t/m 6 mei: Meivakantie
Maandag 7 mei: hoofdluiscontrole (géén ingevlochten haar a.u.b.)
Vrijdag 18 mei: Schoolreis groep 1 t/m 7
Woensdag16 t/m 18 mei: Kamp groep 8

Nieuws van directeur Jannie Baron
Verfraaiing van de school
Verleden week schreef ik u, dat in de meivakantie nieuwe vloerbedekking wordt gelegd in
het achterste kleuterlokaal, het toekomstige leerplein en de vergaderruimtes. Aanstaande
maandag worden aan de gangkant van drie lokalen mooie borden met handen aangebracht
en aan de binnenkant van de ramen komen dan prikborden en een whitebord.
De kinderen worden minder afgeleid als er iemand door de gang loopt en de klassen hebben
meer mogelijkheden om iets op te hangen. Stukje bij beetje worden lokalen en de
vergaderruimtes door Karina geschilderd. In de toekomst worden de plafondplaten
vernieuwd en komt er nieuwe verlichting. Ik hou u op de hoogte.
Continurooster
Regelmatig wordt aan mij gevraagd of het continurooster na de
zomervakantie kan worden ingevoerd. De MR en het team zijn met
elkaar in overleg of we wel niet met een ander rooster gaan werken.
Binnenkort wordt daar een besluit overgenomen en informeren wij u.
Aanwezigheid Jannie
Maandag 16 april afwezig tot 17.30 uur in verband met een studiedag van Atrium
Dinsdag 17 april aanwezig en afwezig van 9.30 uur tot 14.00 uur
Woensdag 18 april aanwezig bij de start
Donderdag 19 april aanwezig
Vrijdag 20 april aanwezig
Maandag 7 mei aanwezig in de ochtend
Dinsdag 8 mei aanwezig
Woensdag 9 mei aanwezig
Jannie van 17 mei tot en met 30 mei afwezig
Mirjam van 7 mei tot en met 9 mei afwezig

Landelijke dag tegen pesten.
Op 19 april krijgt pesten extra aandacht.
Als het pesten gesignaleerd wordt, wordt
dit in de klas direct besproken. Het
verschil tussen pesten of plagen is vaak
het probleem: Wat de één ziet als een
grapje, is voor de ander heel vervelend en
voelt dit als pesten.
Wij maken direct duidelijk dat pestgedrag
niet getolereerd wordt binnen en buiten
de school. Door hier regelmatig over te
praten en door het gebruik van verschillende methodes ( Kwink, en ZIEN!) blijven wij alles
doen om pestgedrag tegen te gaan.
Mocht uw kind toch regelmatig bij u komen met de melding dat hij/zij gepest wordt,
bespreek dit dan met de leerkracht, IB’er Mirjam of Karina ( antipest-coördinator/
vertrouwenspersoon)
Koningsspelen
Dit jaar doet onze school mee met de Koningsspelen op vrijdag 20 april. De lestijden blijven
ongewijzigd.
Alle kinderen krijgen ontbijt op school.
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen van groep 4 t/m 8 donderdagmiddag een bord, een
beker en bestek mee nemen? Voor de kinderen van groep 1 t/m 3 regelt de school dit.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
Na het ontbijt zullen wij in groepjes spelletjes gaan doen op het plein. De kinderen van groep
8 zullen de groepjes begeleiden en via de Parro app is donderdag om vrijwilligers gevraagd
om één van de spellen te begeleiden.
Het zou super leuk zijn als de kinderen in het oranje/
rood/ wit/ blauw gekleed kunnen komen.
Wij hopen op een mooie, gezellige, zonnige en ‘oranje’
ochtend.
’s Middags zijn alle kinderen in hun eigen klas en daarna
begint de meivakantie.
Schoolreisje
Op vrijdag 18 mei is is het zover: We gaan op schoolreisje!!
De groepen 1, 2 & 3 gaan met de bus naar de Hoep in Castricum.
De groepen 4, 5,6 & 7 gaan we met de bus naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Alle voorbereidingen zijn in volle gang en wij hebben er heel
veel zin in, hopen dat het weer ons goed gezind is en als
iedereen zijn/haar beste humeur meeneemt wordt het vast
een super dag. Binnenkort krijgt u verder informatie.
Tot vrijdag 18 mei!!
Groetjes namens de Ouderraad,
Astrid, Nelleke, Lianne, Carla & Susanne
Schoolvoetbal
De meiden van groep 8 zijn afgelopen woensdag 2e
geworden met het schoolvoetbaltoernooi van
Heerhugowaard. Super knap!
Bedankt coaches voor het ondersteunen en natuurlijk ook
bedankt aan iedereen die kwam aanmoedigen!
De jongens van groep 7/8 spelen vrijdag de 13e hun laatste
wedstrijden voor een plekje in de finale. Zet hem op!!
Op 17, 18 en 19 april maakt groep 8 voor het eerst de digitale
eindcito.
Wij wensen de leerlingen heel veel succes!!

Hoofdluis
Bij de hoofdluiscontrole afgelopen maandag is er wederom geen hoofdluis geconstateerd.
De eerstvolgende controle van de gehele school is op maandag 7 mei (na de meivakantie).
Graag geen ingevlochten haren deze ochtend, wij halen staarten en vlechten los tijdens de
controle.
Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit
door te geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis Karin Zuurbier (telnr. 0654977507).
Vriendelijke groet,
de Werkgroep hoofdluis

Informatie van de ademcoach
Een ademcoach maakt een ademanalyse, laat je kennismaken met
de diepe verbonden ademhaling waardoor je 30 tot 40% meer
zuurstof in je lijf brengt in vergelijking met je normale
ademhaling.

Hierdoor gaan je organen beter functioneren, ga je je fitter voelen, en krijg je meer energie.
Negatieve energie maakt plaats voor positieve , boosheid en frustratie worden minder en
maken plaats voor rust en nieuwe inzichten.
De ademsessies zijn voor jong en oud, mocht je een keer een vrijblijvende ademsessie willen
beleven kun je me altijd bereiken, iedere ochtend op school of via
karina_bruin@hotmail.com

Kuzuia
In de bijlage kunt u lezen wat Kuzuia organiseert in de meivakantie.

