NIEUW SBRIEF

1 april 2022

Beste ouders/verzorgers,
De komende periode hebben we een hoop bijzondere activiteiten. Meer info hierover vindt u verderop in deze
nieuwsbrief.
Mischa Roberts en Bianca Steman

BELANGRIJKE DATA
Dinsdag 12 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Vrijdag 22 april

Studiedag, alle groepen vrij
Paasviering op school
Goede Vrijdag, vrije dag
2e paasdag, vrije dag
laatste dag voor de meivakantie

Tip: in de app en op de website is het actuele rooster te vinden.

TREFWOORD THEMA: NIEUW LEVEN
Trefwoord is onze methode voor levensbeschouwing. In aanloop naar Pasen is
het thema Nieuw Leven. In de onderbouw staat vooral de lente centraal. In de
middenbouw- en bovenbouw komt naast de lente ook een nieuw leven voor
spullen of voor mensen aan bod. Dat laatste is gezien de Oekraïne heel actueel.
Op school hebben wij sinds het begin van de week ook 2 leerlingen die uit hun
thuisland gevlucht zijn. We merken dat sommige kinderen daarom wat meer met
de oorlog bezig zijn.
In de bijlage tips hoe u hier met uw kind vanuit een hoopvol perspectief over kunt
praten.

PAASVIERING
Op donderdag 14 april viert iedere groep afzonderlijk de paasviering. We beginnen met een paasontbijt dat de
kinderen voor elkaar verzorgen. Volgende week krijgt ieder kind een briefje mee met de ontbijtwensen van een
klasgenoot. Dit ontbijt gaat op 14 april in een mooie/sfeervol versierde schoenendoos mee naar school.
Naast dit paasontbijt is er uiteraard ook aandacht voor de boodschap van Pasen.

INLOOP GROEP 1-2
Maandag 4 april:
Woensdag 6 april:

groepen 1-2B, 1-2D en 1F1
groepen 2A, 1-2C en 2E
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SCHOOLVOETBAL
Sportief succes! Zowel bij de jongens als meisjes van 7-8 is er een team door naar
de halve finales. De halve finales worden gespeeld op dinsdag 12 april. De eerste
wedstrijd start om 16 uur, de laatste om 17:10 uur. Aanmoedigen helpt!

AANPAK SCHOOLPLEIN
Het kan u niet ontgaan zijn. Het onderhoud aan het schoolplein. Zo hebben we mooie struiken aan de muurkant
op het grote plein. Het onderhoudsbedrijf is nog niet klaar maar dit ziet er toch al netjes uit. Toch gaat niet alles
naar wens. Er zijn verkeerde houtsnippers geleverd en er is een behoorlijke overlast van aarde/zand op het
verkeersplein. Gelukkig wordt dit met spoed aangepakt. We hopen dat de overlast van zand en aarde op het
plein, op de kleding/schoenen en in school dan eindelijk minder wordt.

OPROEP
Juf Careline is op zoek naar het tijdschrift Pompoen
Heeft u thuis nog exemplaren van het tijdschrift Pompoen?
Wij kunnen ze goed gebruiken op school.
U kunt ze inleveren bij juf Careline of de leerkracht van uw kind.

WEBINAR ZELFVERTROUWEN
Het CJG organiseert binnenkort meerdere webinars, bijvoorbeeld ‘Meebouwen aan het zelfvertrouwen van
kinderen’ met Tischa Neve (kinderpsycholoog en opvoedkundige) voor ouders van kinderen van 1 tot ongeveer
12 jaar. In de eerste jaren van het leven van een kind wordt een belangrijke basis gelegd voor hun zelfbeeld en
zelfvertrouwen. Juist in deze jaren kunnen we kinderen heel veel meegeven om op te groeien tot een
zelfverzekerd persoon. Iemand die weet dat hij of zij er mag zijn. Er speelt natuurlijk van alles mee wat van
invloed is op de ontwikkeling van zelfvertrouwen, maar als ouder (én natuurlijk ook als leerkracht) kun je hier
een hele belangrijke rol in spelen! Kijk voor meer informatie op https://bit.ly/3omHwf8.
Liever een webinar over een ander onderwerp? In de bijlage staat het aanbod van het CJG.
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