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Beste ouders,
Na een mooie voorjaarsvakantie gaan we verder met het lesprogramma. De CITO toetsen zijn
geanalyseerd en de opbrengstgesprekken vinden in de komende weken plaats. Dit zijn
gesprekken waarbij de leerkrachten de gestelde doelen met de intern begeleider, directeur
bespreekt en kijkt wat nodig is voor de komende periode. Zijn de doelen behaald, zo ja, wat
heeft gemaakt dat dit gelukt is en kan er nog wat in het onderwijsaanbod worden veranderd?
Of is het niet gelukt en wat is er nodig om het de komende periode wel te behalen? Daarna
bekijken we of het nodig is dat leerlingen individueel worden besproken. Bijvoorbeeld dat ze
extra aanbod krijgen door middel van de Ontdekkers of dat er extra instructie gegeven moet
worden. Kortom, waardevolle gesprekken. Omdat we hier rustig over willen spreken, is groep
1-2 vrij, zodat de leerkrachten vervangen kunnen worden.
Voor de vakantie werden ook de eerste portfolio gesprekken gehouden. Wij hebben voor de
vakantie een teamvergadering gehouden, waarbij het portfolio werd besproken. Leerkrachten
vertelden aan elkaar hoe de portfoliogesprekken zijn gegaan en hoe zij dit hebben ervaren.
Via de koffieochtend heb ik al een aantal ouders gesproken over het thema eigenaarschap.
En met de leerlingenraad heb ik ook gesproken over het portfolio. Daarnaast heb ik met een
aantal ouders een feedback gesprek over het portfolio. Mocht u waardevolle feedback
hebben, maak gerust een afspraak.
We hebben een goed bezochte open ochtend achter de rug. Ouders gaven ons terug dat ze
de school mooi, open en rustig vonden. Fijn om terug te horen. Ik hoop dat de aanmeldingen
binnen stromen;-).
Ook nog een leuke DIT KAN IK ochtend voor de voorjaarsvakantie. Dank aan de
ouders/grootouders voor het meehelpen.
Tot slot, tijdens de koffieochtend werd ik attent gemaakt op de vele onderwijskundige
termen die soms in de infopost staan. Schroom niet om uitleg te vragen en ik zal proberen
mijn leven te beteren;-)
Een goede schoolweek gewenst! Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

KALENDER MAART
dinsdag

05-03

juf Conjo ’s ochtends afwezig

woensdag

06-03

start 40 dagen tijd

donderdag

07-03

bijeenkomst contactpersonen WIJ de Venen 13.30-16.30, juf Nicoline
Slootweg ’s middags afwezig.

dinsdag

12-03

juf Conjo afwezig, directieoverleg

woensdag

13-03

Biddag, geen viering

donderdag

14-03

Opbrengstgesprekken, groep 1-2 vrij

vrijdag

15-03

NL DOET, klusochtend 08.30-12.00 doet u mee?

ONDERWIJSINHOUDELIJKE INFORMATIE
ONTDEKKERS
Tijdens de laatste teamvergadering heeft juf Sanne weer meer verteld over deze groep. Om de
leerkrachten ook een stukje praktijk te laten zien, heeft iedereen de mogelijkheid voor
collegiale consultatie. De leerkrachten gaan dan bij elkaar kijken, juf Thara vervangt in de
groepen.

GO! Voor JEUGD
Jannie is door persoonlijke omstandigheden deze week nog afwezig. Zij komt waarschijnlijk
weer komende week. Zij is iedere dinsdagmiddag aanwezig (vaak zit zijn in de teamkamer)
Loop gerust naar binnen. (13.30-14.30)

KWINK (SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN METHODE)
KWINKlessen op school zijn belangrijk, nog belangrijker is de transistie die de leerlingen
moeten maken. Wat je leert in de klas, ook kunnen toepassen, op het plein, bij de sportclub
en thuis. Daarom vinden wij het belangrijk dat u weet hoe een KWINKles wordt gegeven en
dat u dus regelmatig leest over de emotiewoorden die worden aangeleerd.
Dit schooljaar is onze KOM IN DE KLAS, kijken naar een KWINKles op donderdag 28 maart,
aansluitend aan de koffieochtend. Bij iedere groep zal via de Parro een tijdstip worden
aangegeven, waarin het mogelijk is om een KWINKles te komen kijken.
Deze en komende week wordt er naast een les uit Relaties en seksualiteit, een les gegeven
over het thema kiezen!
KWINK van week 13 thema: ‘kiezen’
Onderbouw (groep 1/2): ‘Denk na, voordat je kiest!’
Emotiewoorden: spijt, teleurgesteld, tevreden, zeker
Middenbouw (groep 3 t/5): ‘Denk na, voordat je kiest!’
Emotiewoorden: aandachtig, aarzelend, spijt, teleurgesteld, tevreden, zeker

Bovenbouw (groep 6 t/m 8): ‘Leer van je fouten!’
Emotiewoorden: beschaamd, boos, gefrustreerd, onzeker, schuldig, spijt, teleurgesteld,
verward.

KIND OP MAANDAG (GODSDIENSTMETHODE)
Ik ben er voor jou
Johannes 10: 11-15 en 15: 1-17
Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze
beschermen. Hij hoopt dat ze met hem verbonden blijven, zodat ze kunnen groeien. Want
zoals een plant alleen kan groeien als hij verbonden blijft met zijn wortels, zo kunnen mensen
alleen groeien als ze verbonden blijven met God.
De verhalen gaan tijdens de 40 dagen tijd over het thema: ‘Pak mijn hand’.
We lezen deze weken uit het evangelie van Johannes. De toon wordt gezet door het verhaal
over Lazarus, die uit de dood wordt opgewekt. Angst en verdriet hebben niet het laatste
woord, God maakt een nieuw begin. Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Pak mijn hand’.
Dat kun je zeggen als je zelf bang of verdrietig bent, maar ook als je juist een ander uit de
angst en het verdriet wilt halen.
Het lied dat deze maand centraal staat: Hemelhoog 428

ORGANISATORISCHE INFORMATIE
NL DOET klusochtend 15 maart 2019, 08.30-12.00

Zoals ieder schooljaar doen wij ook dit jaar weer mee met NL DOET. Er komt ook dit
schooljaar weer een VO klas uit Alphen om ons te helpen bij het opknappen van het
schoolplein. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. In de Parro is een activiteit
aangemaakt, waarin u kan aangeven of u aanwezig bent. Werkzaamheden zijn: vegen,
onkruid, nieuw boomschors enzovoorts. Het is altijd een gezellige ochtend. Hopelijk
komen er veel ouders.
Vanuit de leerlingenraad is geopperd om de leerlingen zelf meer verantwoordelijk te
maken voor het onderhoud van het plein. Er wordt nu bijvoorbeeld al zwerfafval
verzameld, maar niet alle leerlingen gaan bijvoorbeeld netjes om met de
bloemenbakken. Daarom is besloten om per groep een gedeelte van het schoolplein te
gaan onderhouden. Dit betekent dat ongeveer een keer per maand een groep leerlingen
aan de slag gaat!

Afwezig
Vrijdag 8 maart is juf Thamar afwezig, ik geef les aan groep 6-8. De week erna heeft zijn
verlof, voor te veel gewerkte uren. Dit betekent dat juf Thara van maandag t/m donderdag
les geeft. Voor vrijdag de 15e heb ik nog een verzoek staan bij het RTC, mocht dit niet
ingevuld kunnen worden, dan zal ik zelf lesgeven aan groep 6-8.
Juf Nicoline Slootweg is onze contactpersoon, jaarlijks wordt er een bijeenkomst
georganiseerd door de stichting. Zij zal op 7 maart ’s middags afwezig zijn. En zij gaat op
dinsdagmiddag 5 maart bij juf Sanne kijken, Ontdekkers. Juf Thara is beide middagen in de
groep aanwezig.
Meester Harm wordt geopereerd, hij zal maandag 11 maart afwezig zijn, misschien komt er
een vervanger en anders zal de groepsleerkracht een invulling geven aan de gymles.
Juf Judith is woensdag 13 maart afwezig, zij heeft verlof, haar dochter trouwt! Juf Sanne geeft
deze woensdag les aan groep 5.

TSO
Verzoek van de leerkrachten in de onderbouw om voor de kleine pauze van 10.00 niet te veel
eten mee te geven.
Fijn, dat er geen snoep in de trommels wordt meegegeven!

PARNASSYS
Vergeet u niet uw telefoonnummer aan te passen in ParnasSys, mocht dit wijzigen?

KINDEREHBO leerlingen groep 7-8 HERHAALDE OPROEP
De training gaat door, er kunnen er vast nog een aantal bij.
Vanaf dit schooljaar worden er op de basisscholen vanuit ‘oud-Rijnwoude’ geen aparte EHBO
lessen meer gegeven. Vanuit de organisatie Let us train you, is er een bijeenkomst speciaal
voor kinderen opgezet, waarbij zij de handelingen van de jeugdEHBO leren en aan het eind
van de middag krijgen zij een certificaat. Wegens te kort aan belangstelling voor 20-02, is er
in Hazerswoude-Rijndijk nog een mogelijkheid om aan te sluiten. Dit is op woensdagmiddag
13 maart, 13.30-15.30 op de Tweeklank. De kosten zijn 15,00 per kind. Ook ouders zijn bij
deze bijeenkomst welkom (wel is de bijeenkomst gericht op de kinderen).Aanmelden kan via
het volgende mailadres: trainingen@letustrainyou.nl . Meer informatie kunt u lezen in de
bijgevoegde flyer.

SCHOOLFRUIT
Iedereen krijgt deze week een aantal stukjes cantaloupe meloen, 1 mandarijn en 1 appel per
leerling. Mocht dit niet voldoende zijn voor uw kind, geeft u dan aanvullend wat fruit/groente
mee? Op woensdag en donderdag houden we onze verplichte fruit en groentedagen.

