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Activiteitenkalender in april
12-04-2019
Koningsontbijt
Scala Sportdag voor groep 7/8
18-04-2019
Paasviering op school
19-04-2019
Goede vrijdag, vrij
20-04 t/m 05-05 Meivakantie
29-04- 2019
Schoolvoetbaltoernooi
06-05-2019
Weer naar school
De komende dagen staan er veel activiteiten op
de planning.
Koningsspelen
We starten met de Koningsspelen op vrijdag 12
april. Alle kinderen en leerkrachten mogen
natuurlijk in oranje kleding naar school komen,
oranje boven! Er wordt in groep 1 t/m 6 gestart
met het Koningsontbijt. Denkt u eraan om uw
kind een beker, bord en bestek mee te geven, in
een tas? De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan
leuke spel-sportactiviteiten doen op het eigen
schoolplein. De kinderen van groep 5 en 6
krijgen een sportclinic boksen!
De kinderen van groep 7 en 8 gaan naar de
Scala sportdag.Kortom: het beloofd een sportief
dagje te worden. Fijn dat zoveel ouders zich
opgegeven hebben om te helpen!

Paasviering
Op donderdag 18 april vieren we het paasfeest
op school. De kinderen horen het paasverhaal
en zingen met elkaar. Ook hiervoor graag beker,
bord, bestek en tas mee. Na de paaslunch is er
voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 een
speurtocht. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan
leuke workshops volgen, zoals: brooddeeg,
figuurzagen, gevulde eitjes maken en nog veel
andere dingen.
Hierna volgt iedereen een welverdiende
meivakantie.
Op maandag 6 mei gaat de school weer
beginnen.
Wilt u, als u dat nog niet gedaan heeft, denken
aan het betalen van het schoolreisje en het
kamp?
Jaaragenda
Op de website kunt u onder het kopje onderwijs
de jaaragenda vinden. Daar vindt u ook alle
vakanties al van volgend schooljaar.
Deze agenda is een google agenda en kunt u
toevoegen aan uw eigen telefoon/ipad/computer.
Data om vast te noteren
Kamp groep 7-8 van 27 t/m 29 mei
(de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn deze dagen
vrij.)
Hemelvaartvakantie:30 en 31 mei
Pinksteren: 9 en 10 juni
Schoolreisje: 25 juni
Roken bij het hek
Er zijn ouders die bij de ingang van het hek
roken. Wij willen als school het goede voorbeeld
geven aan de kinderen en verzoeken om dat niet
te doen. Alvast bedankt.

Route 8
Op maandag 15 april maken de kinderen van
groep 8 de eindtoets Route 8.
De resultaten van deze toets zullen we na de
meivakantie bekend zijn.
De kinderen van groep 7 (uit groep 7-8) zullen
deze ochtend verdeeld worden over de andere
groepen.

Studiemiddag 28 maart
In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen over de
agendapunten van de studiemiddag van 28 maart. Een
onderwerp hieruit willen we uitlichten. Met het complete
team is er 2 aan 2 gepraat over de dag wanneer je
trots was op je baan en blij was met wat je deed. Aan
de hand daarvan werden hierbij waarden gezocht die je
hiervoor nodig hebt en deze werden met elkaar
gedeeld. De gemeenschappelijke waarden die wij
belangrijk vinden bij gedrag zijn:
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1. Respect
2. Betrokkenheid
3. Samenwerken
4. Veiligheid
5. Ontwikkeling
6. Zelfvertrouwen
We bekeken welke vaardigheden leerlingen nodig
hebben om dit te kunnen. Hieruit kwamen de
volgende onderwerpen:
 Perceptie: denken over jezelf en de wereld om
je heen:
 Geweten: ik hou rekening met mezelf en
anderen
 Geheugen: ik kan gebruik maken van mijn
geheugen
 Zelfcontrole: ik heb mijzelf onder controle en
kan daardoor doen wat ik wil doen.
Op donderdag 9 mei gaan we na schooltijd met
gedragsdeskundige Elena Carmona van Loon
verder uitwerken wat de leerlingen en de leerkracht
nodig hebben om dit te kunnen bewerkstelligen.
Wordt vervolg!

Kinderraadvergadering 3
Vandaag was de derde kinderdaadvergadering. We
bespraken met elkaar het blad: zo doen wij op de
Groen en bekeken ook de 6 waarden die wij als school
belangrijk vinden bij gedrag. De Kinderraad had als top
3: respect, veiligheid en (zelf)vertrouwen.
Er werd gebrainstormd over kamp en de laatste
schooldag. Ook werd er besproken wat we als school
kunnen doen met afval scheiden en meer bewegen op
De Groen. Leuk dat er in de klassen ook al veel
gepraat was over deze onderwerpen, dat konden we
mooi meenemen! De notulen worden gedeeld met het
team en dan wordt bekeken waar we mee aan de slag
kunnen gaan. Al met al een leuke en nuttige
bijeenkomst!

Tot slot
Nog even een foto van de Groen, waarbij de bomen
prachtig in bloei staan. Genieten van onze mooie
school, waarbij de kinderen en de bomen kunnen
groeien!

Groente en fruit stopt
Na de meivakantie is helaas ons proefabonnement van
het schoolfruit afgelopen. Hoewel we er allemaal heel
tevreden over waren, gaan we er toch mee stoppen.
Dit heeft te maken met de hoge kosten die er aan
verbonden zijn, die de school zelf moet bekostigen.
Toch willen we wel graag het fruit eten blijven
stimuleren. Daarom gaan we terug naar onze oude
afspraak om op dinsdag en donderdag fruitdagen te
hebben. Dit gaat na de meivakantie in. Aan het eind
van het schooljaar bespreken wij met elkaar of dit zo
blijft, of veranderd wordt voor schooljaar 2019-2020.
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