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Inmiddels zijn de toneellessen weer
komende weken plaatsvinden.
begonnen voor de groepen 3 t/m 6.
Houdt u ook de website en onze
Facebook pagina in de gaten voor
nieuwtjes en foto’s van activiteiten.
Brengen en halen
Om op tijd te kunnen starten met de
lessen, werken we op de Noord met een
inlooptijd. Voor alle groepen gaat de
deur 10 minuten voor schooltijd open
(8.20 uur), zodat we om 8.30 uur met de
lessen kunnen beginnen.
Studiedag
Donderdag 24 maart a.s. heeft het
team van de Noord een studiedag,
alle leerlingen zijn dan vrij.

Kijkavond
Op donderdagavond 7 april a.s. vanaf
18.00 tot 19.00 uur is er een ‘Kijkavond’
voor de ouders en kinderen van de
Noord en van de peuterspeelzaal van
Yes!. U bent van harte welkom!
Deze avond gaan de kinderen in de
groepen de afsluiting presteren van het
schoolbrede thema ‘Wij reizen de
wereld rond’.

Een theaterles verbindt kinderen op
een veilige manier met zichzelf,
elkaar en de wereld om hen heen.
Het creatief denken wordt
gestimuleerd, kinderen krijgen
meer zelfvertrouwen en de
taalontwikkeling krijgt een
stimulans. Zo wordt bijvoorbeeld
het geven van een spreekbeurt
minder eng.
Leerplein
Gelukkig zijn ook alle Leerplein
activiteiten voor de groepen weer
opgestart na de versoepelingen. Uw
hulp hierbij als ouder/verzorger is
onmisbaar.
De Ganzen hebben bijvoorbeeld op
het Leerplein pizza's gemaakt bij
het thema Italië. Zij mochten zelf de
tomaten, champignons en paprika's
snijden. Daarna werden de pizza's
rijk belegd! Ze zijn goed gelukt en
waren erg lekker!

Belangrijke data:
☺ Maandag 21 maart ‘Rapportavond’
☺ Donderdag 24 maart ‘Studiedag
voor het team’, leerlingen zijn dan vrij
☺ Vrijdag 25 maart ‘Toneellessen’
voor de groepen 3 t/m 6
☺ Vrijdag 1 april ‘Toneellessen’ voor
de groepen 3 t/m 6
☺ Donderdag 7 april ‘Kijkavond voor
de ouders en de kinderen’
☺ Vrijdag 8 april ‘Toneellessen’ voor
de groepen 3 t/m 6
☺ Woensdag 13 april ‘Paasviering in
alle groepen’
☺ Donderdag 14 april ‘Engelse dag’ in
alle groepen
☺ Donderdag 14 april ‘MR-overleg’
☺ Vrijdag 15 april ‘Goede Vrijdag’
leerlingen zijn vrij
☺ Maandag 18 april ‘2e Paasdag’
leerlingen zijn vrij
☺ Dinsdag 19 april ‘GMR’
☺ Donderdag 21 april ‘Archeon’ voor
de groep 5 uit 4/5 en groep 5
☺ Vrijdag 22 april ‘Koningsspelen’
☺ Vrijdag 22 april ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Inzamelingsactie Oekraïne
De oorlog in Oekraïne houdt ook de
kinderen op school bezig met deze
verschrikkelijke gebeurtenis, zo gaan
bijvoorbeeld de kinderen van groep 6A
lege flessen ophalen voor de mensen in
Oekraïne. Dit ondersteunen wij
natuurlijk heel erg. Wat een mooi
initiatief! Mocht u lege flessen hebben,
dan kunnen deze tot vrijdag 25 maart
a.s. ingeleverd worden bij het podium.
Woensdag 23 maart kunnen mensen uit
de wijk tussen 13.00u en 14.00u lege
flessen inleveren. De kinderen zullen
voor de school klaarstaan bij inlevertafels om de flessen in ontvangst te
nemen.
Afgelopen woensdag zongen de
kinderen op het grote schoolplein om
even voor twaalf uur een bewerkte
versie van ‘We Are The World’ / ’Wij
staan hier sterk’ voor de slachtoffers in
Oekraïne. Wat zijn wij trots op de
kinderen!!

Instagrampagina kleutergroep
Om wat meer met jullie te delen van de
dagen in een kleutergroep, hebben wij
een Instagrampagina aangemaakt.
Wij zouden het erg leuk vinden als jullie
ons volgen! Via de volgende link kom je
op onze pagina:
https://www.instagram.com/
invites/contact/?i=5zi99t8v5bv5&utm_c
ontent=nvdysyy
Voor de privacy van de kinderen
houden wij de door de ouders
aangegeven voorkeuren aan voor foto's
op social media. Tot snel op onze
Instagram! De kleuterjuffen.

Leerlingtevredenheid
Vensters PO biedt scholen een
vragenlijst aan voor het onderzoek
naar leerlingtevredenheid. Met het
onderzoek voldoet de school aan
de monitoringsplicht en de eisen
die de wet veiligheid op school
stelt. Hoe ervaren ze de sociale- en
fysieke veiligheid op school en in
welke mate wordt de sociale- en
fysieke veiligheid van de leerlingen
eventueel aangetast? De school
krijgt inzicht in de tevredenheid van
leerlingen, met een instrument dat
een representatief en actueel beeld
geeft. De onderwijsinspectie ziet
toe op de naleving van de
wettelijke verplichtingen.
Elk schooljaar onderzoeken wij op
school of de leerlingen tevreden
zijn over de school. Zij krijgen dan
een vragenlijst om deze in te vullen
en dat wordt online gedaan. Als
resultaat komt er een rapportcijfer
uit dat de leerlingen geven aan de
school. Afgelopen donderdag is de
enquête afgenomen bij de
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.
Uit de enquête blijkt dat wij een het
mooie rapportcijfer van een 8,1
hebben behaald.

Opschoondag
De Landelijke Opschoondag is dit
schooljaar op zaterdag 19 maart
De kinderen van groep 4 zijn vrijdag
18 maart op pad gegaan om de wijk
rondom de school schoon te maken
van het zwerfafval.

Met elkaar steken we de handen uit de
mouwen om zwerfafval op te ruimen.
Hoe schoner de buurt, hoe meer het
uitnodigt om het schoon te houden.
Ook verpakkingen horen niet in het
zwerfafval thuis. De meeste
verpakkingen kunnen gerecycled
worden als ze op de juiste manier
worden weggegooid. Dus elke
verpakking telt. Ander zwerfafval laten
we natuurlijk ook niet liggen.
Met heel veel enthousiasme gingen de
kinderen door alle hoeken van de wijk
om het afval op te ruimen.

Paasviering
Dit schooljaar gaan we met alle groepen
gezellig op woensdag 13 april a.s.
genieten van een ‘Paaslunch’, dit
betekent dat de leerlingen geen eigen
lunch hoeven mee te nemen naar
school. Inmiddels is de school al
helemaal in paassferen versierd door de
ouders van het A-team. Voor deze lunch
hebben wij dit jaar uw hulp nodig.
In elke klas van uw kind komt vanaf
maandag (rapportavond) een groot
paasei te hangen. Op dit paasei zullen
verschillende producten komen te staan
die de kinderen graag willen eten en
drinken tijdens de lunch. De producten
staan geschreven op een gele kaartjes.
Aan u de vraag om er één kaartje naar
keuze af te halen. Hiermee geeft u aan
dat u voor dat product zal zorgen. Een
voorbeeld:
Groep 4 heeft 23 leerlingen. Hier komen
bijvoorbeeld: kaartjes met 1 doos
Matzes te staan. U neemt er 1 af en u
koopt dus 1 doos. Iemand anders
neemt de andere. Op deze manier kan
iedere ouder ergens voor zorgen en
gaan we verspilling tegen. Koop dus
alleen dat wat op het kaartje staat!
Zeker niet meer, omdat we anders heel
veel eten over hebben en dat willen we
juist voorkomen. Het A-team zal die
ochtend zorgen voor vers brood en
eieren voor alle klassen. Wij willen u nu
al hartelijk bedanken voor het verzorgen
van een heerlijke en gezellige lunch.
Mocht u nog vragen hebben of heeft
uw kind een voedselallergie of een
dieet, dan vragen wij u om dan contact
op te nemen met de leerkracht van uw
kind.

Engelse dag
Dear parents and caretakers,
On Thursday the 14th of April we will
celebrate our English day!
A day full of fun activities, all in English.
Our school will be covered in English,
from grade one till grade eight. And
even our pre-schoolers will join in.
Zo nu even terug naar het Nederlands:
deze dag staat dus helemaal in het
teken van Engels en wordt ook
gekoppeld aan de opa/oma middag.
We zullen de Engelse dag feestelijk
openen met elkaar. We nodigen u van
harte uit om de opening bij te wonen.
Dus zet 14 april alvast in uw agenda! De
uitnodiging volgt binnenkort. We hope
to see you there!

Koningsspelen
Vrijdag 22 april a.s. vieren wij met de
leerlingen Koningsdag.
Het thema van de Koningsspelen 2022
is Voel je Fit! Dit jaar dagen we alle
kinderen uit om fit te worden. Want als
je fit bent, voel je je fijner en is alles
leuker.
Kinderen voor Kinderen maakt weer het
Koningsspelenlied. De titel van het lied
is ook 'FITTOP10'. De videoclip komt
eind maart online. Het lied zingen we
met alle leerlingen van de school op het
grote schoolplein, rond 08.45 uur. In de
middag krijgen de kinderen een
‘Koningslunch’ aangeboden van school.

Het zou extra feestelijk zijn wanneer alle
leerlingen zijn gekleed in de kleuren
rood, wit, blauw of oranje.
We zijn al druk bezig met de
voorbereidingen, het belooft een
sportieve gezellige dag te worden.
Meer informatie volgt t.z.t.

Tweedehandsbeurs voor
kinderkleding in De Fuik
Op woensdag 30 maart is in
wijkcentrum De Fuik weer een beurs
voor tweedehands kinderkleding en
speelgoed. De verkoop zal van 9.00 tot
11.00 uur plaatsvinden in het
wijkgebouw aan de Voorn 10 in
Drievliet.

