Nieuwsbrief maart 2016
07 maart
Start projectweek
11 maart
High Tea
16 maart
Open dag alle PRIMO scholen
18 maart
Pannenkoeken dag
18 maart
Einde project en kijkavond
24 maart
Continurooster tot 14.00 uur; Paasontbijt
25 maart
Goede vrijdag (vrij)
28 maart
Pasen (vrij)
29 maart
Studiedag (Alle kinderen vrij)
Sociale veiligheid meten
We willen graag weten hoe het gesteld is met de sociale
veiligheid in en rond onze school. Daarom vragen we u binnenkort
mee te werken aan onze veiligheidsmonitor. De monitor geeft ons
inzicht in vragen over de beleving van veiligheid, pesten, invloed
op het beleid van de school enz. en stelt ons in staat gegevens
van onze school te vergelijken met landelijke resultaten. Het kan
ons tevens helpen de veiligheid verder te verbeteren. Het invullen
van de vragenlijst kost u hooguit tien minuten. U ontvangt via email de link naar de vragenlijst en ook uw wachtwoord en
inlognaam. De vragenlijst is anoniem. U helpt ons enorm als u
even de tijd neemt de vragen in te vullen.
Speelparasol
Op zaterdag 5 maart organissert "De Speelparasol" in het
Dorpshuis de voorstelling "De Circusdirecteur". Alle kinderen
vanaf vier jaar kunnen in deze voorstelling meespelen in het
circus van Majel! Kaarten kosten 5,00 euro p.p. De voorstelling
begint om 14.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op
www.speelparasol.nl
High Tea
Op vrijdagochtend 11 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur
organiseren wij een High Tea op school. De Pr groep van De
Vliegerdt heeft een bijdrage ontvangen van de stichting NL DOET
en hiermee willen we een High Tea organiseren. De bedoeling is
dat elke leerling één persoon in zijn of haar directe omgeving
uitnodigt, die er speciaal voor hem of haar is. Als het niet lukt om
iemand te vinden, willen jullie dit dan voor 9 maart doorgeven aan
desbetreffende leerkrachten?
Landen project
Op maandag 7 maart begint het project met een opening op het
plein en de laatste dag is op vrijdag 18 maart. Op deze dag
organiseren we als afsluiting een kijkavond voor ouders (zoals
ook op de kalender staat ). Deze kijkavond is van 18.30 uur tot
19.30 uur. We vragen of kinderen voor de opening van het project
verkleed naar school willen komen. Verkleed als iemand uit een
ander land, zoals bijvoorbeeld een Spaanse danseres, een
cowboy, een Chinees, een Mexicaan, als Rus, als Hollands
meisje of als boer of iets
dergelijks.

Schoolfruit
Deze week is er in verband met landelijke vakanties geen
schoolfruit. We vragen u uw kind op woensdag, donderdag en
vrijdag zelf een gezond pauzehapje mee naar school te geven.
Projectgroep verslag
Op dinsdagavond 17 februari is de projectgroep opnieuw bij
elkaar geweest. We hebben gesproken over kansen en
mogelijkheden die andere schoolconcepten kunnen bieden voor
onze school. De link met kinderopvang is ter sprake gekomen,
maar ook de rol die ICT zou kunnen spelen in het onderwijs. Ook
hebben we het gehad over PR en het wensenlijstje met daarop
verbeteringen aan het gebouw/omgeving. Stof genoeg om verder
over te praten en onderzoek naar te doen. Het schoolteam gaat
onderzoeken wat andere onderwijsconcepten kunnen betekenen;
wat mogelijkheden zijn, welke leermiddelen vereist zijn. Zo
vormen we een beeld hoe het onderwijs er eventueel uit zou
kunnen gaan zien. Ouders zullen gaan onderzoeken hoe gedacht
wordt over schooltijden en uitzoeken welke behoeften er leven.
Het is de bedoeling in april opnieuw bij elkaar te komen en het te
hebben over de bevindingen.
Open dag 16 maart
Op woensdag 16 maart organiseren we een open dag. Ook alle
andere PRIMO scholen doen dat op deze dag. We stellen onze
school deze dag ook open voor eigen ouders. Vindt u het leuk een
kijkje te nemen bij uw kind(eren) in de klas, dan kunt u deze
ochtend op school terecht. We delen dat nu alvast mee, zodat u
deze ochtend eventueel vrij kunt houden in uw agenda.
In groep 1/2/3 start om 8.30 uur bij binnenkomst in de kring met
een les van het project thema Engeland. Om ca. 8.50 uur gaat juf
Christine met groep 1 en 2 naar buiten en gaat juf Astrid met
groep 3 een les van Veilig Leren Lezen doen en aansluitend om
9.30 uur een rekenles. Tussen 10 en 10.25 is het pauze. Daarna
Engels voor groep 1, 2 en 3. Om 11.00 uur het Planbord voor
groep 1 -2 en 3. Om 11.40 gaan we opruimen en jassen
aantrekken en om 12.00 uur naar huis.
In 7-8 beginnen ze met de weektaak en verkeer. 9 uur gaan ze
rekenen. Tussen 10 en half elf voorlezen en speelkwartier. Na de
pauze taal en om 11.15 uur Wereldoriëntatie (Brandaan, Naut,
Meander). De activiteiten van groep 4-5-6 lijken erg veel op die van
7-8.
Het is natuurlijk extra leuk als u een ‘nieuwe ouder’ meeneemt.
We vermoeden dat bij "aanbeveling door anderen" u een cruciale
rol kan spelen. Als het een aantal ouders lukt om een gezin met
een 3-jarige mee te nemen, dan is ons doel bereikt en kunnen
we terugkijken op een zeer geslaagde open dag. Helpt u mee om
dat doel te bereiken?
Aanwezigheid directeur
De directeur is op woensdag 2, donderdag 10, dinsdag 15 en
maandag 21 maart op school aanwezig.
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