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Activiteitenkalender in april
14-04 en 17-04
Op vrijdag en maandag is er geen school!
20-04-2017
Sponsorloop en Fancy Fair
21-04-2017
Koningsontbijt
Scala Sportdag voor groep 8
22-04/ 7-05
Meivakantie!!
30-05-2017
Schoolreisje

Enquête voor ouders
Hoe denkt u over onze mooie school?
Wat gaat goed en wat kan beter?
U heeft een link gekregen waar u een korte vragenlijst kunt
invullen.
Het invullen kost nog geen 5 minuten tijd en u helpt ons
hiermee, want mede met de uitslag van de enquête kunnen
we ons beleid hierop afstemmen.
Graag uw attentie hiervoor!
U kunt de enquête tot 30 april invullen.
Op dit moment hebben wij van 17 gezinnen een reactie
gekregen.
Het programma (Vesters PO) geeft aan dat een betrouwbare
enquête op onze school
67 reacties moet hebben.
Betalen van schoolreis en kampweek
Alle ouders die nog niet betaald hebben voor de schoolreis
of kampweek hebben allemaal deze week hierover een brief
gekregen per mail.
Wij hopen dat u dit zo snel mogelijk in orde wil maken.
Kampweek kost €75,- Schoolreis kost €28,Het rekeningnummer van de schoolraad is:
NL14 ABNA 0890 8058 22 t.n.v. kamp, Groen v. Prinsterer,
onder vermelding van de naam van de leerling en naam van
de groep.
U begrijpt dat wij streng moeten zijn.
Wij gaan ervan uit dat als u niet hebt betaald op 1 mei, of
contact gezocht hebt voor 21 april aanstaande, dat er geen
betaling zal volgen. In dat geval zal uw kind van 21-06, 2206 en 23-06 (schoolkamp) of op 30 mei (schoolreis) op
school opgevangen worden.
Schoolreis
Op 30 mei gaan we met de groepen 1 tot en met 6
op schoolreis naar……. Duinrel!!
De bus en mooi weer is ook al besteld, dus dat komt
allemaal goed.
Groep 7 en 8 gaan op deze dag “gewoon naar school”.

Hoewel wij al veel hulp hebben, kunnen we altijd nog
ouders hiervoor gebruiken, dus meldt u aan met het
antwoordbriefje!
Let op!!
De kleedjesmarkt is niet alleen voor kinderen!!
Ook u kunt een plekje huren voor maar €3.Er zijn nog plekken beschikbaar, maar wees er wel snel bij!
Komt u ons ook aanmoedigen tijdens de sponsorloop, tussen
14.00 uur en 15.15 uur?
We maken het samen gezellig!!

Koningsontbijt
Een dag later is het Koningsdag.
Allemaal gaan we op deze ochtend lekker ontbijten en het
Koningslied samen zingen en dansen.
Groep 7 en 8 zijn op de Scala sportdag en zijn dus die dag
afwezig.
Taakspel
Na de gezellige paaslunch van vandaag, hebben de juffen
van groep 6/7 en 7/8 samen met juf Annemiek nog een 3e
studiemiddag over Taakspel, samen met onze
Taakspelbegeleidster van het CED, Annet Doeschot.
In de eerste twee studiemiddagen leerden we over de
invoering en de uitbreiding van Taakspel. In deze laatste
studiebijeenkomst gaat het om de generalisatie fase: er
wordt besproken hoe het gaat in de groepen, wat er opviel
tijdens de observaties en hoe we het nu verder gaan
oppakken en uitbreiden. Volgend schooljaar wordt Taakspel
ook ingezet in groep 1/2, dus dan wordt er schoolbreed
gewerkt op de Groen met Taakspel.
We zien echt duidelijk verschil in hoe lang en goed de
kinderen zich kunnen concentreren, en merken dat de
kinderen Taakspel prettig vinden werken, door de
beloningen ( zoals een leuke pyjamadag als maandbeloning)
maar ook doordat ze merken dat ze meer en beter werken,
fijn!

Sponsorloop en Fancy Fair
Afgelopen week heeft u de brief gekregen waarin u alles
kon lezen over de Fancy Fair van 20 april.
Wij hopen op een hele gezellige en leuke middag!
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