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ALGEMEEN
Afgelopen twee weken hebben we vaak een beroep op u mogen doen. Rijden naar excursies,
fietslessen, onderhoud schoolplein. Dank dat we u mochten inzetten. De leerlingen en het
team hebben het gewaardeerd.
Donderdag 14 maart zijn de opbrengstgesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken lichten
de groepsleerkrachten hun resultaten toe. Hoe komt het dat een bepaald resultaat is
behaald? Wat gaat de leerkracht in de komende periode inzetten, om het resultaat vast te
houden of te verbeteren? Welke leerlingen worden ingebracht voor een leerlingbespreking?
Het zijn altijd intensieve en waardevolle gesprekken, waarbij de Intern Begeleider,
groepsleerkracht en directeur aanwezig zijn. Aansluitend houden we een
opbrengstvergadering met het hele team. Dit is op donderdag 28 maart.
Achter de schermen zijn we druk aan het werk met het nieuwe schooljaar, begroting voor
2019-2020 maken, formatie (hoeveel groepen kunnen we komend schooljaar draaien en met
wie) en het vakantierooster. Daarnaast moet er een nieuw schoolplan worden gemaakt,
waarin de plannen voor het komend schooljaar en aansluitend ook de komende drie jaren
opgesteld moeten worden.
Donderdag de 28ste bent u van harte welkom op school. Heeft u zich al in kunnen schrijven
voor de Kom in de Klas, KWINK les? We vinden het belangrijk dat u kan ervaren hoe een
KWINKles er uit ziet, voelt en wat er besproken wordt, zodat de overgang (transfer) buiten de
school ook gemaakt kan worden.
Organisatorisch gaan we ons voorbereiden op de Paasviering (u bent deze viering, 18 april,
13.00 van harte welkom in de Hervormde Kerk).

Een goede schoolweek gewenst! Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

KALENDER MAART
dinsdag

19-03

juf Conjo ’s ochtends afwezig, begrotingsgesprek

donderdag

21-03

OR vergadering

vrijdag

22-03

Excursie museum Boerhave, groep 6,7 en 8

dinsdag

26-03

juf Conjo afwezig

donderdag

28-03

Koffieochtend 08.30-09.30, KOM in de Klas een KWINKles bijwonen

ONDERWIJSINHOUDELIJKE INFORMATIE
GO! Voor JEUGD
Jannie is weer aan het werk. 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 transitie 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.

KWINK van week 13 thema: ‘gelijkwaardigheid’
Onderbouw (groep 1/2): ‘Weet dat iedereen even belangrijk is!’
Emotiewoorden: blij. prettig, verdrietig
Middenbouw (groep 3 t/5): ‘Ga gelijkwaardig met elkaar om!’
Emotiewoorden: beledigd, chagrijnig, gefrustreerd, om mijn gemak, prettig, ontspannen
Bovenbouw (groep 6 t/m 8): ‘Laat zien dat je gelijkwaardig omgaat met anderen’
Emotiewoorden: achtergesteld, beledigd, buitengesloten, stil, veilig, zeker

Helaas ben ik vergeten de nieuwe KWINKposter de versturen. Ik stuur het als bijlage
bij deze infopost.

KIND OP MAANDAG (GODSDIENSTMETHODE)
Help, help, hoera!
Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om
wat hij doet en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er
een einde komt aan Jezus’ optreden.
Moet het echt?
Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden en weer
opstaan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van zijn
leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn leerlingen wast? Het moet
echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je worden zoals hij.
Het lied dat deze maand centraal staat: Hemelhoog 428

ORGANISATORISCHE INFORMATIE
CONTACTPERSONEN
De jaarlijkse bijeenkomst voor de contactpersonen van WIJ de Venen is gehouden. Voor onze
school zijn de contactpersonen: juf Nicoline Slootweg en Wendy ten Brummeler. Zij zijn
bereikbaar via de bekende kanalen. De contactpersoon is dus geen vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersoon is extern aangesteld.

OR
De OR houdt haar vergadering op donderdag 21-03. Zij zijn druk bezig met de activiteiten
die er weer aan komen, denk aan Koningsspelen, juffendag enzovoorts. Bijna iedereen heeft
inmiddels de vrijwillige ouderbijdrage overgemaakt, zodat ook de activiteiten betaald kunnen
worden.

AFWEZIG
Juf Judith heeft deze week zorgverlof en is afwezig. De vervanging voor haar is geregeld.
Meester Harm is deze week nog afwezig, hopelijk mag hij maandag de 25ste weer starten.
Voor hem is helaas geen invaller gevonden.

SCHOOLFRUIT
Iedereen krijgt deze week een aantal cherrytomaatjes, 1 appel per leerling en een waspeen..
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.

