29 maart 2018

Beste ouder/verzorger,
In deze nieuwsflits willen we met u terugblikken op de laatste activiteiten en
vooruit blikken naar de komende activiteiten.

Terugblik
Biddag
In het felle zonnetje zijn we met de fiets of met de auto naar de kerk in
Zwartebroek gegaan. De dominee heeft stil gestaan bij het thema ‘Vertel het
maar.’ Vanuit de geschiedenis van de weduwe uit 2 Koningen 4 hoorden we
dat zij haar zorgen vertelde aan God via Elisa en dat wij dat ook mogen doen.







Tien minuten gesprekken
Afgelopen februari hebben we weer met veel ouders een gesprek gehad over
de bevindingen en resultaten van jullie kind(eren). Het was goed om dit met
je jullie te bespreken.




Vooruitblik





Kindgesprekken
Begin dit jaar zijn we gestart met de eerste ronde kindgesprekken. De tweede
ronde staat al weer voor de deur. In de gesprekjes hebben de kinderen de tijd
om de juf of meester even alleen te spreken. Er wordt ook nu gevraagd wat zij
wel/ niet leuk vinden op school. Ook kijken we hoe de kinderen gewerkt
hebben aan het doel en of het gehaald is. De kinderen kunnen er dan voor
kiezen om aan nieuw zelfgekozen doel te gaan werken, of nog verder gaan
met het oude doel. Dit keer vinden de gesprekken weer plaats onder
schooltijd.



2 april 2e paasdag kinderen vrij
3 en 4 april groep 1-4 vrij
11 april schoolfotograaf
17 april MR vergadering
17, 18, 19 april Cito Eindtoets
groep 8
18 april schoolvoetbal
19 april groep 1-7 vrij i.v.m.
studiedag leerkrachten
20 april Koningsspelen met
ontbijt en continurooster
26 april continurooster
27 april Koningsdag kinderen vrij
De
volgende
nieuwsbrief
verschijnt eind april

Nieuw op school
Begin april komen Juran (groep 5) en
Ramon (groep 2) van de Kamp bij ons
op school. Ook Christian van den
Berg (groep 0) en Maud Hendriksen
(groep 0) komen in april op onze
school. Wij hopen dat jullie een fijne
tijd hebben op school!
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Voetbaltoernooi
Het fanatieke schoolvoetbaltoernooi vindt op woensdag 18 april plaats.
Samen met Het Anker zullen de kinderen van groep 3 tot 8 strijden om de
felbegeerde bekers op het voetbalveld. De ouderraad is op dit moment
hard bezig met de organisatie en het indelen van de groepen. We hopen
weer op een sportieve middag.

Cito Eindtoets groep 8
Vanaf dinsdag 17 april tot en met
donderdag 19 april hebben de
kinderen van groep 8 de Cito
Eindtoets. We wensen hen alvast
heel veel succes!

Koningsspelen
Koningsdag is dan wel 27 april, maar wij vieren alvast op vrijdag 20 april
de Koningsspelen op school. Dit jaar is het Koningsontbijt aangevraagd.
’s Ochtends mogen de kinderen eerst allemaal ontbijten in de klas, want
een goed ontbijt zorgt voor goede start. Daarna starten we om 9.15 uur
op het schoolplein met de hele school. Na de aftrap gaan we uiteen voor
verschillende spelletjes op het plein. Groep 5 tot en met 8 zal deze
middag continurooster hebben.
Blokfluitlessen
Optredens tijdens het Open Podium, Kerstfeest en/of Pasen…? Noten en
ritmes leren? Samenspelen met andere leerlingen? Zelf een liedje
maken? Wie wil er nu niet op de basisschool leren blokfluiten?
Samen met basisschool Het Anker uit Zwartebroek willen wij
onderzoeken of er belangstelling is voor blokfluitlessen, gegeven door
een gediplomeerde docente, Jacqueline Jesse.
Een paar aandachtspunten:
1. de lessen zijn vanaf groep 4;
2. de lessen worden gegeven op donderdagmiddag, van 15.30-16.00 uur
(de locatie is afhankelijk van waar de meeste deelnemers naar school
gaan);
3. fluit en boek (het boek via de docente) dienen zelf te worden
aangeschaft;
4. lesprijs is nog onzeker; hoe meer leerlingen, hoe lager de kosten. Eén
maand opzegtermijn;
5. zowel de harmonie Elkander Getrouw als de beide scholen zijn bereid
een bijdrage te doen in de leskosten;
6. bij voldoende belangstelling starten de lessen na de meivakantie.
Als uw kind(eren) interesse heeft in de lessen, wilt u dit dan via e-mail
doorgeven aan jannekem@bsdezaaier.nl voor vrijdag 6 april.
Overblijven
De overblijfouders hebben een cursus gevolgd over ‘Professionele
communicatie, misverstanden en conflicten.’ Het is mooi om te zien dat
zij zich inzetten om de overblijftijd voor de kinderen tot een fijne tijd te
maken.
Voor het overblijven zijn we op zoek naar ouders/ opa’s/ oma’s/ of
anderen die willen helpen bij het overblijven. Op dit moment is het soms
lastig om bij uitval genoeg overblijfouders te regelen. Wilt u op onze
reservelijst of verdere info dan graag een mailtje naar info@bsdezaaier.nl
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Met vriendelijke groet,

