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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

woensdag 20 maart Leerlingvrije dag (geen les) 

 

woensdag 3 april  Playing gezond dag/ grote rekendag 

 

vrijdag 12 april  Koningsspelen 

 

vrijdag 19 april  Goede vrijdag, alle leerlingen vrij 

 

22-4 t/m 3-5   Meivakantie 

 

Maandag 6 mei  hoofdluiscontrole 

 

Regel van de maand ; Spullen van school, of van een ander gebruiken dat is fijn, 

         Maar je moet er wel zuinig op zijn. 

 

Extra chrome books en koptelefoons 

In de afgelopen periode zijn er voor de leerlingen 6 extra chrome books aangeschaft zodat er 

nog meer kinderen tegelijk kunnen oefenen voor de verschillende vakken. Verder zijn er 

ook meer koptelefoon aangeschaft. 

Met de regel van de maand willen wij dan ook benadrukken dat ook met deze spullen 

voorzichtig wordt om gegaan. Dit in het belang van iedereen. 

 

Onze school is gezond 

Onze school heeft het vignet Gezonde School opnieuw behaald. Met het vignet Gezonde 

School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld 

door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris 

klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de 

leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere 

leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

 

Het gaat hier om de hercertificering van het themacertificaat Voeding. 

  

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer 

weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

School in lente sfeer 

Zoals u heeft kunnen zien is voornamelijk de centrale hal in lente sfeer gebracht. Dit is 

weer door een paar creatieve ouders gedaan. Hiervoor hartelijk dank. 

 

 

 

Belangrijke data: 
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Wilt u de volgende keer ook hierbij helpen dan kunt u zich melden bij Linda Rotgans (OR) 

of bij juf Monique (directeur) 

 

Up date verbeterplan 

In de afgelopen 2 maanden hebben de leerkrachten 2 trainingen gehad om het onderwijs 

nog beter aan te laten sluiten bij de kinderen. 

1. Analyseren van de toets resultaten om vervolgens af te stemmen op de leerbehoefte 

van de leerlingen. Dit was niet nieuw voor de collega’s maar wel goed om met elkaar 

weer eens bij stil te staan en zaken aan te passen. 

2. Training voor begrijpend lezen (Nieuwsbegrip): onder leiding van Yvet (CED-groep) 

is de manier van werken met Nieuwsbegrip opgefrist en zijn er wat nieuwe 

afspraken gemaakt over het werken met deze methode. In de komende maanden zijn 

hiervoor nog 2 vervolg trainingen waarbij leerkrachten worden geobserveerd. 

Vervolgens wordt er met elkaar besproken wat er al goed gaat en wat we nog beter 

kunnen doen. 

 

Week van het geld 

In de bijlage ziet u een flyer over activiteiten mbt de week van het geld. De activiteiten zijn 

zowel voor kinderen als voor volwassenen. 

 

Muizen 

Deze week hebben we gezien dat de school een muizenfamilie heeft. Vandaag, 15 maart, 

wordt er door een gespecialiseerd bedrijf actie ondernomen om de overlast tegen te gaan. 

Dit bedrijf zal in de komende periode nog regelmatig terugkomen. De leerlingen zullen hier 

geen hinder van hebben. 

 

 

 


