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Algemeen nieuws
In deze nieuwsbrief krijgt u informatie
over diverse activiteiten die de
komende weken plaatsvinden.
Houdt u ook de website en onze
Facebookpagina in de gaten voor
nieuwtjes en foto’s van activiteiten?
Corona
Graag willen wij u informeren over een
wijziging in het testen van kinderen.
Met ingang van 4 april is de
testmethode van kinderen onder 12
jaar gewijzigd naar een methode die
minder belastend is voor de kinderen.
Tot op heden werden kinderen op
dezelfde manier als volwassen getest
met een wattenstok in de keelholte en
een wattenstok die tot diep in de
neusholte gaat. Uit recent onderzoek
blijkt dat als bij kinderen tot 12 jaar de
wattenstok minder diep de neus in
gaat, dit net zo'n betrouwbare uitslag
geeft. Dat is een prettige ontwikkeling,
want veel ouders vinden de test diep in
de neus vervelend voor hun kind. Soms
leidt het ertoe dat ouders hun kind niet
laten testen.
De GGD hoopt dat de aanpassing in de
testmethode leidt tot meer bereidheid
onder ouders om hun kind te laten
testen. Meer informatie vindt u op de
onderwijs-toolkit van de GGD en klik
dan door naar 'testen'. Daar staan ook
twee informatieve filmpjes over testen
bij kinderen en een infographic over
het maken van een testafspraak voor
kinderen.

Wees welkom
We merken dat soms het gevoel
heerst dat we als school minder goed
bereikbaar zijn, doordat ouders niet
fysiek de school in mogen. Aan die
regel hebben we ons ook nog steeds
te houden, maar dat betekent niet
dat jullie niet welkom zijn.
Mocht je met vragen zitten of wil je
als ouder iets kwijt, bel dan gerust
even om een afspraak te maken, dan
kijken we samen naar wat wel
mogelijk is. We houden de lijntjes
graag kort. Dit geldt ook voor
directie en interne begeleider.
's Morgens staan we nog steeds bij
de hoofdingang en kunt u ons
makkelijk even aanspreken.
Overleggen met de leerkracht van uw
kind gaat het makkelijkst via Parro.
Dus zit u ergens mee, aarzel niet en
bel even voor een afspraak!

Belangrijke data:
☺ Maandag 26 april ‘Koningsspelen’

Leerplicht
Zoals al eerder in onze nieuwsbrieven
is vermeld, valt te laat komen onder
ongeoorloofd verlof. Wanneer dit
herhaaldelijk gebeurt dan wordt de
Leerplicht ambtenaar op de hoogte
gesteld. Om 08.20u gaan de deuren
open en om 08.30u starten we met
de lessen. Wij willen u met klem
verzoeken uw kind(eren) op tijd te
brengen, zodat we op tijd met de
lessen kunnen beginnen.

Studiedag
Dinsdag 25 mei a.s. heeft het team van
de Noord een studiedag, alle
leerlingen zijn dan vrij. Wij zien de
leerlingen weer op woensdag 26 mei
op school.

☺ Dinsdag 27 april ‘Koningsdag’, alle
leerlingen zijn vrij
☺ Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
‘Meivakantie’
☺ Maandag 24 mei ‘2e Pinksterdag’,
alle leerlingen zijn vrij
☺ Dinsdag 25 mei ‘Studiedag voor
het team’, alle leerlingen zijn vrij
☺ Woensdag 26 mei, donderdag 27
en 28 mei ‘Schoolfotograaf’
☺ Vrijdag 28 mei ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Pensioen juf Hanneke
Juf Hanneke is donderdag 1 april jl.
officieel met pensioen gegaan.
Helaas geen grootschalig
afscheidsfeest, maar natuurlijk is ze
wel flink in het zonnetje gezet.
De kinderen en ouders van groep 5B
hebben juf Hanneke verrast met
mooie tekeningen en cadeautjes. Het
was een hele fijne laatste dag voor de
klas en voor juf Hanneke geweest.
Iedereen zal haar ontzettend gaan
missen. Nu kan juf Hanneke na 42
jaar werken als juf gaan genieten van
haar welverdiende pensioen.

Engelse dag
Vrijdag 9 april jl. was er een Engelse
dag in de school. Er waren diverse
activiteiten in alle groepen, zoals
Engelse presentaties in de
bovenbouw groepen, een Kahootquiz over sea-animals, de coöperatieve leerstructuur ‘mix and switch’,
gelezen in Engelse boeken etc.

Koningsspelen
Maandag 26 april zullen wij
Koningsspelen 2021 op school
organiseren. Alle kinderen mogen zich
oranje of rood/wit/blauw verkleden.
We starten in iedere klas met het lied
“Zij aan zij” van Kinderen voor
kinderen.
(https://www.youtube.com/watch?v=P
CVjw1Qzh9o)
Daarnaast zal iedereen met zijn eigen
klas spellen op het schoolplein gaan
spelen. In de klassen zullen er ook
allerlei leuke activiteiten worden
gedaan rondom Koningsdag.
Wij vragen uw kind, zoals altijd,
fruit/drinken en lunch mee te geven.
Wel krijgen de kinderen nog een
lekker tussendoortje namens het
A-team.

Babynieuws

Vrijdag 26 maart jl., zijn juf Michelle
en haar partner de trotse ouders
geworden van dochter Teddy. Ze
doet het erg goed en de trotse
ouders genieten erg van haar!
Mocht u een kaartje willen sturen
dat kan dan via school.

Wij hopen er ondanks alle corona
maatregelen toch een feestelijke dag
van te maken.

Praktische Verkeerslessen
Allereerst, waarom geven wij
praktische verkeerslessen op school?
Verkeerslessen zijn belangrijk voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze
moeten nog veel ervaring opdoen in
het verkeer. Praktische verkeerslessen
maken de lessen levendig, uitdagend
en zorgen zo dat de stof nog beter
blijft hangen. Wij vinden het
belangrijk dat onze kinderen zich
goed in het verkeer kunnen redden
en daarbij oefenen wij verschillende
onderdelen per schooljaar.

Wat hebben wij gedaan?
Deze week hebben alle groepen een
praktische verkeersles gehad op het
plein. Er waren nu verschillende
parcours uitgezet waarbij de kinderen
op de fiets de onderdelen gingen
oefenen.
Wat hebben we gedaan?
Bij de kleuters hebben de kinderen
geoefend met het verkeerslicht,
gingen ze oefenen met goede
bochten fietsen en hoe ze moeten
starten en remmen met de fiets.

Bij de groepen 3 en 4 gingen de
kinderen oefenen met het afslaan
naar links en naar rechts.

Hierbij moeten ze leren dat ze hierbij
over de schouder naar achter moeten
kijken en hun hand uit moeten
steken. Als het achteruit kijken nog
lastig was, dan werd de aandacht
gelegd op het uitsteken van de hand.
Bij groep 5 t/m 8 gingen de
leerlingen leren elkaar de ruimte te
geven wanneer ze naast elkaar een
bocht moesten fietsen. Ze moesten
dus continu rekening houden met
elkaar.

Bij het samen van rijbaan wisselen
was het belangrijk dat ze over de
schouder keken voor ze van rijbaan
zouden wisselen. En kon namelijk al
iemand op de andere rijbaan rijden
die hen net in zou halen.
Het was een leerzame week, waarin
de kinderen enorm goed hun best
hebben gedaan om straks veilig de
weg op te kunnen gaan.
Wij willen de kinderen niet alleen de
theorie mee geven, maar juist het
oefenen in de praktijk is hetgeen wat
bij blijft.

Nieuw thema Sociaal Emotioneel
leren
Nog een week te gaan en dan is het
alweer meivakantie. Voor het
onderwijs betekent dit dat we aan de
laatste fase van dit schooljaar gaan
beginnen.
Groep 8 zal na deze fase definitief
afscheid nemen van onze school en
voor alle andere groepen betekent het
afscheid nemen van de leerkracht en
tijdelijk afscheid nemen van elkaar.
Deze fase noemen we binnen de
groepsvorming adjourning. Het
afsluiten van een bepaalde periode. De
groepssfeer wordt vaak wat losser en
je werkt toe naar een eind. De
leerkrachten zullen hier in de groep
uitgebreid aandacht aan besteden. Er
worden activiteiten georganiseerd
binnen de groep waarin ze met elkaar
naar een eindpunt toewerken.
In de lessen van Kwink zullen de
vaardigheden die ze dit jaar geleerd
hebben nog kort terugkomen en
worden herhaald.
Het gaat hierbij om:
-besef hebben van jezelf,
-besef hebben van de ander,
-zelfmanagement,
-relaties hanteren en
-keuzes maken
Tegen de zomervakantie zal het
groepsproces afgesloten worden en
hebben de kinderen een rugzak vol
nieuwe vaardigheden die ze volgend
jaar in de nieuwe groep of op het
voortgezet onderwijs kunnen inzetten.

Lentefeest
Dit schooljaar zou op vrijdag 21 mei
a.s. het Lentefeest plaatsvinden. Helaas
kunnen wij dit feest door de
coronamaatregelen niet door laten
gaan. Hopelijk kunnen wij het nieuwe
schooljaar wel een gezellig ‘Lentefeest’
organiseren voor de kinderen en de
ouders.

Schoolfotograaf
Ook dit schooljaar zal de
schoolfotograaf bij ons komen
fotograferen. Dit gebeurt op
woensdag 26 mei, donderdag 27 mei
en vrijdag 28 mei. Sylvana Verlinden
zal u hierover t.z.t. meer informeren
per mail.

Avond4daagse – Home Edition
Na het succes van vorig jaar
presenteren wij ook in 2021:
Avond4daagse - Home Edition! Ook
als de oude vertrouwde Avond4daagse
niet door kan gaan, ben je met
Avond4daagse - Home Edition
verzekerd van veel wandelplezier. Je
vertrekt lekker vanaf je eigen huis. En
je maakt je eigen routes. Via de app
van eRoutes. En ‘nieuw dit jaar’ met
die app verrassen we je tijdens de
wandeling met leuke berichten!
Natuurlijk ontvang je na vier dagen
lopen de enige echte Avond4daagse
medaille. Jij wilt jouw serie toch ook
compleet hebben?
Wat is het?
Met de Home Edition bieden wij
iedereen in Nederland de gelegenheid
een eigen Avond4daagse te lopen.
Dus niet in hele grote groepen tegelijk,
zoals je gewend bent. Maar alleen met
een vriendje, je sportmaatjes of met je
gezin. Je kunt de vier dagen lopen in
de periode tussen 29 maart en 30 juni
2021. Maar tussen de eerste wandel
dag en de vierde mogen maximaal
twee weken zitten.

Het moet natuurlijk wel een uitdaging
blijven... En je hoeft niet alleen ’s
avonds of doordeweeks te lopen. Ook
overdag of in het weekend kun je op
pad! Meer informatie kunt u lezen op
de website van de Avond4daagse!
https://www.avond4daagse.nl/deelne
mers/avond4daagse-home-edition

