NIEUWSBRIEF MAART

MAAND VAN DE FILOSOFIE EN MEER

Agenda
Week 10
Contactavonden
groep 1 t/m 7
10 maart
Bibliotheekactiviteit voor groep 6
MR-vergadering: aanvang 20.00 uur
14 maart
OR-vergadering: aanvang 20.00 uur
Literair thema maart: Filosofie.
Deze maand gaan we verder met het thema filosofie.
Filosoferen inspireert de kinderen om kritisch na te
denken. De kinderen kunnen ervaringen en gedachten
uitwisselen, nieuwe ideeën krijgen en gestimuleerd
worden iets op een andere manier te bekijken. Dit jaar
gaan we aan de slag met “Denktekenen”. Een spel met 45
tekenopdrachten voorzien van denkvragen en uitspraken
van andere kinderen, waarmee je verder komt dan het
woordenboekantwoord. Door met elkaar ideeën uit te
wisselen, ontstaat er een filosofisch gesprek. Hier is een
open instelling voor nodig die alleen bereikt kan worden
in een omgeving, waarin de kinderen zich veilig en
vertrouwd voelen. Onze school voldoet aan deze
voorwaarden, dus er kan ook in maart met een gerust
hart worden gefilosofeerd.

28 maart
Nieuwsbrief april

Cito M-toetsen
Inmiddels zijn de Cito M-toetsen afgenomen en moeten we met betrekking tot de
resultaten concluderen, dat onze school helaas geen uitzondering vormt op de
landelijke tendens dat het hoge ziekteverzuim onder leerlingen en leerkrachten een
nadelige invloed heeft gehad op de toetsresultaten. Het wordt de grote
uitdaging om er voor te gaan zorgen, dat de resultaten aan het einde van het
schooljaar weer op het niveau zijn dat van onze school/leerlingen verwacht mag
worden. Aan de inzet van het personeel en de kinderen zal het vast niet liggen!
Parro
U ontvangt via Parro niet alleen mededelingen, u kunt de leerkracht nu zelf
ook een berichtje sturen.
Op vragen, die op de werkdag van de betreffende leerkracht tussen
8.00-16.30 uur worden gesteld, zal zo mogelijk dezelfde dag nog worden gereageerd.
Lukt dit niet, dan krijgt u op de eerstvolgende werkdag van deze leerkracht antwoord.
Ook kunt u de absentie van uw kind(eren) via Parro doorgeven. Als u deze mogelijkheid aanklikt, kunt u uit
drie absentieredenen kiezen: afwezig vanwege ziekte, familieomstandigheden of doktersbezoek (hieronder
vallen ook tandarts, logopedist enz.) Uw melding komt direct bij de leerkracht binnen en wordt automatisch
verwerkt in ons administratiesysteem. De betermelding kunt u vervolgens doen, door een berichtje naar de
leerkracht te sturen.
Coronamaatregelen
Vanaf 25 februari zijn de coronamaatregelen nog verder versoepeld. Ouders, verzorgers en andere
externen mogen de school weer in en het mondkapje hoeft daarbij niet meer op. Ook mogen er weer
activiteiten georganiseerd worden, waaraan kinderen uit verschillende groepen deelnemen. Dit maakt het
bijvoorbeeld mogelijk om op vrijdagmiddag een herstart te maken met de kunstcarrousel voor groep 5 t/m 8
en ……. er staat nog voor de meivakantie een disco-avond op het programma.
Nu de ouders de school weer in mogen, willen we de ouders/verzorgers van onze leerlingen uit groep 1 en 2
de gelegenheid bieden om een kijkje in de klas te nemen.
In de periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie mogen op woensdag- of vrijdagmorgen per
keer enkele ouders met hun kind door de hoofdingang naar binnen om van 8.30 tot uiterlijk 9.00 uur in de
klas te kijken en samen met hun kind te werken aan een opdracht.
Vandaag nog ontvangt u via Parro een uitnodiging om zich in te schrijven voor zo’n kijkmoment. Per kind
mag er één keer ingeschreven worden. In Parro staan er per keer 5 à 6 tijdblokken van 5 minuten open,
waarop u zich kunt inschrijven. Dit is alleen om de inschrijvingen te regelen, u bent natuurlijk welkom van
8.30 tot uiterlijk 9.00 uur.
’s Morgens en ‘s middags worden de kinderen nog steeds gebracht tot aan de deur van het kleuterlokaal
grenzend aan het schoolplein. De tijden blijven daarbij ongewijzigd.
In de afgelopen periode hebben we namelijk gemerkt dat veel ouders het fijn vinden om niet al te veel tijd
kwijt te zijn aan het wegbrengen van hun kind.
Bovendien blijken de kleuters, ook de jongsten, uitstekend voor zichzelf te kunnen zorgen met het ophangen
van hun jas en het wegzetten van hun tussendoortje en/of lunchpakket in de bakken.

Voor de overige groepen (groep 3 t/m 8) blijven we werken met inlooptijden. ’s Morgens verwachten we de
kinderen tussen 8.20 en 8.30 uur (let op: dit is 10 minuten eerder) op school en ’s middags tussen 13.05 en
13.15 uur. Er mag zowel ’s morgens als ’s middags voor schooltijd niet op het schoolplein gespeeld worden.
Gymzaal gesloten.
Op woensdag 16 maart is gymzaal ’t Crayenest in gebruik als stemlokaal voor de
Gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor vervallen op deze dag de gymlessen.

Wat genoten de kinderen van een heerlijk pasta met pizza-toetje buffet!
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