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ALGEMEEN
Afgelopen vrijdag de gezamenlijke Koningsspelen. Het weer werkte mee, het was een goede
ochtend. Mooie foto’s zijn er gemaakt. Door de AVG wetgeving, hebben we alleen wat foto’s
van leerlingen van de JP kunnen publiceren. Dit geeft natuurlijk geen goed beeld van de
ochtend. Juist de gezamenlijkheid maakte dat er een prima sfeer was. Dank aan Remco
Broekman, Buurtsportcoach voor het organiseren van deze spelen!
Donderdag a.s. de paasviering, u heeft al een uitnodiging gekregen. Voor de viering houden
we eerst een gezamenlijke paaslunch. De leerlingen hoeven alleen bord, beker, bestek mee te
nemen. Denkt u ook aan de collecte tijdens onze Paasviering? Wij sluiten het spaarproject
voor India af tijdens de Paasviering. Belangstellenden voor deze viering zijn van harte
welkom. Het is immers een school-kerkdienst.
Daarna gaan we genieten van twee weken meivakantie.
Een goede en mooie week/vakantie gewenst! Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

KALENDER APRIL
maandag

15-04

juf Conjo afwezig, infopost 15

dinsdag

16-04

Afname Route 8, eindtoets groep 8, teamvergadering

donderdag

18-04

Paasviering, rond 13.30 in de kerk, collecte: Stichting India Care

vrijdag

19-04

Goede Vrijdag, start meivakantie, iedereen vrij tot en met 3 mei.

ONDERWIJSINHOUDELIJKE INFORMATIE
De komende teamvergaderingen gaan over onze kijk op eigenaarschap. Hoe leert uw kind
om gaan met zelfverantwoording? Om te gaan met zijn eigen leerdoelen? En hoe begeleiden
we dit proces? Dit alles hoort bij de ontwikkelingen rondom het portfolio.
Eigenaarschap staat tevens beschreven in het strategisch beleidsplan van Stichting WIJ de
Venen en wordt in het nieuw te schrijven schoolplan opgenomen.

MR vergadering
De MR is woensdag bij elkaar geweest. Op de agenda stond: de begroting voor het komend
schooljaar en het vakantierooster. Zij hebben ingestemd met het volgende vakantierooster:
herfstvakantie

21-10-2019 t/m 25-10-2019

kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

voorjaarsvakantie

24-02-2020 t/m 28-02-2020

Goede Vrijdag

10-04-2020

Tweede Paasdag

13-04-2020

meivakantie

27-04-2020 t/m 08-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020 t/m 22-05-2020

Tweede Pinksterdag

01-06-2020

Zomervakantie

20-07-2020 t/m 28-08-2020

Er staan voor dit schooljaar vier studiedagen gepland, waarbij alle leerlingen vrij zijn.
Maandag 30-09-2019 en vrijdag 21-02-2020. De overige twee worden nog gepland.
Groep 1-2 is vrij tijdens de kampweek van groep 8, 01-10-2019 t/m 04-010-2019
Vrijdag 6 december is een vrije dag voor groep 1 t/m 4
Er worden nog een drie groepsbesprekingen gepland, groep 1-2 heeft dan vrij. Deze dagen
worden nog opgenomen in de jaarkalender 2019-2020.
(Tikfouten onder voorbehoud)

KWINK (SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN METHODE)
KWINK van week 16 thema: ‘ontspannen’
Onderbouw (groep 1/2): ‘Gebruik je lijf!’
Emotiewoorden: kalm, ontspannen
Middenbouw (groep 3 t/5): ‘Stress? Ontspan je lijf!’
Emotiewoorden: aandachtig, geprikkeld, ontspannen
Bovenbouw (groep 6 t/m 8): ‘Gebruik je lijf!

’

Emotiewoorden: aandachtig, gestrest, ontspannen, op mijn gemak, prettig, rustig.

KIND OP MAANDAG (GODSDIENSTMETHODE)

Deze week staan we stil bij de week voor Pasen:
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.
We oefenen de liedjes voor de Paasviering.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYDnmH7md0lsIEx4bpE4vANQdu5Z_OJLR
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