Nieuwsbrief 15
Week 16
21-04-2017

Kalender
24-04 t/m 30-04
Week 18
5 mei
Week 19
08-05
12-05
19-05
25 t/m 28 mei
02-06
3 t/m 7 juni
16-06
Week 26
30-06
03-07
04-07
07-07
Week 28
12 t/m 14 juli
18 juli
Week 29
24-07 t/m 01-09

MEIVAKANTIE
Intekenen gesprekken (facultatief)
Bevrijdingsdag
10-minutengesprekken
(facultatief)
Leerlingenfocusgroep
Nieuwsbrief 16
8.45u Maandsluiting groep 7/8
Hemelvaartweekend
Nieuwsbrief 17
Pinksterweekend
Nieuwsbrief 18
Intekenen gesprekken
Nieuwsbrief 19
Maandsluiting groep 1/2
8.30u Leerlingenfocusgroep
Schoolreis groep 3 t/m 6
Rapport mee
10-minutengesprekken
Kamp groep 7/8
Schoolreis groep 1/2
19.00 tot 20.00 uur Einddienst en
afscheid groep 8
Zomervakantie

Leerplein
Terwijl ik aan het kopiëren ben op het leerplein, zijn er
verschillende kinderen uit de bovenbouw aan het werk op
de verschillende werkplekken. Het valt mij op dat elk kind
met zijn eigen werk bezig is en dat het rustig is. Sinds de
invoering van de gangpas, is het duidelijker voor
kinderen welke verwachtingen de leerkrachten hebben
van de kinderen tijdens het werken. Als ik tussen de
werkgroepjes door wandel, tikt Rafaël me op de rug en
zegt: “Juf, heb je misschien een rekenmachine voor mij
te leen? Ik moet deze som maken, beetje moeilijk zo uit
mijn hoofd.” En Rafaël wijst naar de som 4050x0,73 in
zijn schrift. “Ik begrijp dat je daar een rekenmachine
voor kan gebruiken” zeg ik en geef hem toestemming om
even naar groep 7/8 te lopen om een machientje te
halen. Met daarbij een compliment dat hij zich keurig aan
de afspraken heeft gehouden!
Vandaag zijn de Koningsspelen, met als afsluiting een
lunch in de klassen. Ik wens jullie allemaal een fijne
mei(april) vakantie!

Trijnie Tuil

10-minuten gesprekken
In week 19 zijn er facultatieve 10-minutengesprekken. U
kunt worden uitgenodigd door de leerkracht en het is ook
mogelijk om zelf een gesprek aan te vragen. U krijgt
hierover informatie van de leerkracht.
Fotograaf 2 mei
Dit jaar komt John Vos portretfoto's en klassenfoto's
maken. Als u broertjes en zusjes heeft binnen onze
school worden daarvan ook groepsfoto's gemaakt. Wilt u
graag dat bijvoorbeeld het kleine zusje/broertje dat nog
niet naar school gaat ook op een foto komt met de
broers of zusjes dan kan dat vanaf 13 uur. Hiervoor
wordt geen afspraak gemaakt, het is gewoon op volgorde
van binnenkomst. Als hierover nog vragen zijn kan dat bij
juf Jolanda.
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KIVA
Wij werken op school met de methode Kiva, een
antipestprogramma dat zich richt op de rol die de groep
speelt in het pestproces. De afgelopen weken hebben we
gewerkt op school aan de regel 'We zeggen tegen
pesters: stop ermee.' Tijdens de lessen vormen de
kinderen een mening over pesten. Zij leren pestgedrag
herkennen en de verschillende rollen die daarbij horen.
Daarnaast leren de kinderen te reflecteren op hun eigen
handelen; waarom heb je je gedragen zoals je je hebt
gedragen?
De Kinderen leren tegen een pester en iemand die
vervelend doet ‘stop’ zeggen.
De komende weken werken we op school aan de regel
'We helpen gepeste kinderen'. Tijdens de lessen leren de
kinderen hoe ze steun kunnen bieden aan slachtoffers.
Daarnaast leren ze wat nodig is om een succesvol
verdediger te zijn van een pestslachtoffer en dat het
samen makkelijker verdedigen is dan alleen.
De kinderen leren verschillende manieren op pesten
tegen te gaan en dat ze allemaal iets bij zichzelf kunnen
verbeteren.

Dinsdag 9 mei zullen we samen de verjaardagen van juf
Sjoukje en juf Marjon vieren.
Groep 7 gaat op maandag 15 mei naar Loppersum op de
fiets om daar het verkeersexamen te doen.
Denkt u nog om de betaling voor het schoolkamp?
De kinderen moeten na de vakantie op 2 mei hun
werkstuk inleveren voor de tussenevaluatie. Het werkstuk
hoeft nog niet klaar te zijn. Even kijken of ze op de
goede weg zitten.

@wicherzitsema

Rapporten
Heeft u thuis nog een rapport liggen? Graag meenemen
naar school. Alvast bedankt!
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Uitstapje boerderij
Vrijdag 12 mei mogen we met de klas naar de boerderij
van de familie Eurlings. graag stoelverhogers mee en niet
te nette kleding aan!
Schoolreis
Onze schoolreis gaat dit jaar naar Landgoed Nienoord.
Het is besproken op dinsdag 18 juli. meer informatie
volgt nog.
Doosjes
We willen graag weer doosjes om mee te knutselen.
Helpt u mee met verzamelen? Wc-rolletjes zijn er
voorlopig genoeg.
Groep 7/8
Woensdag 3 mei gaat groep 7/8 het dorp in om daar de
verhalen uit de Tweede Wereldoorlog te horen. Zo zullen
we o.a. de "Stolpersteine" bekijken, iets leren over het
monument en het verhaal van de klokkenroof horen. Dit
wordt georganiseerd door de Historische vereniging
Middelstum en Dorpsbelangen.
Donderdagavond zullen een aantal leerlingen meewerken
tijdens de Dodenherdenking.
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