MAANDMEMO maart 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Inmiddels zit de vakantie er alweer bijna op en gaan we ons na het
weekend weer opmaken voor de volgende periode. Begin februari heeft
het team een studiemiddag gehad, waarin gesproken is over onze visie op
wereldoriëntatie in samenwerking met de huidige methode en het meer
werken vanuit een vakgeïntegreerde aanpak. De aankomende periode
zullen wij twee methoden gaan uitproberen, die het meest passend zijn bij
onze visie en wensen. Na deze proefperiode zal er een keuze worden
gemaakt voor een werkwijze en methode die wij begin volgend schooljaar
schoolbreed zullen gaan gebruiken.
Zoals u in de vorige maandmemo al heeft gelezen en wellicht inmiddels
gezien, zijn alle lampen en plafonds vervangen in de school. In de
vakantie zijn de laatste zaken afgemaakt en is de school een stuk mooier
en energiezuiniger geworden.
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten
Ouderportaal
In de vorige maandmemo heeft u gelezen dat de school gaat werken met
ouderportaal. Net voor de vakantie heeft u daar een brief over ontvangen
evenals een activeringsmail. Deze activeringsmail is gestuurd naar de emailadressen zoals bekend in ons administratie- en leerlingvolgsysteem.
Mocht u deze mail niet hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen
met de administratie van de school.
Staking onderwijs
Op vrijdag 15 maart 2019 gaan de medewerkers in alle onderwijssectoren
staken. Ook in het primair onderwijs leggen medewerkers het werk neer.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het
recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan
tegen hun werkgever. De staking van 15 maart is niet een op de
werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en
werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen
op de politiek. Dit betekent dat we hebben besloten dat alle scholen van
onze stichting op 15 maart gesloten blijven. We vragen de ouders zelf de
opvang van hun kinderen te regelen. We hopen dat de staking
voorspoedig tot positieve ontwikkelingen zal leiden.
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Rapportmappen
Op vrijdag 8 februari kregen de leerlingen het eerste rapport van dit
schooljaar mee. Alle leerlingen hebben hiervoor een bewaarmap gekregen
die alle schooljaren zal worden gebruikt. Deze map mag u thuis bewaren
tot aan het volgende rapport moment. Tegen die tijd krijgt u via de
leerkracht de oproep om de rapportmap weer mee naar school te geven.
Roken
Regelmatig zien wij ouders voor de school roken. Natuurlijk is dat uw
eigen beslissing, echter vinden wij het belangrijk zoveel mogelijk een
rookvrije school te zijn. We willen u vriendelijk verzoeken niet bij de
hekken of voor de school te roken. Op het schoolplein en bij de ingangen
van de hekken zien wij steeds vaker sigaretten liggen wat zorgt voor
overlast en rotzooi. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Schoolreis
Dinsdag 28 mei is het zover! We gaan op schoolreis met de groepen 3 tot
en met 7. Dit jaar is de bestemming Duinrell in Wassenaar. Zoals jullie
vast zullen weten, is in Duinrell ook het Tikibad. Hier zullen we geen
gebruik van maken, dus de kinderen hoeven geen zwemspullen mee te
nemen. We gaan er voor alle groepen een onvergetelijke dag van maken!
In de maandmemo van mei ontvangt u meer informatie over de
schoolreis.
Excursie boerderij in Haarzuilens
Op woensdag 6 maart heeft groep 6a een excursie naar de boerderij van
de familie Oostveen in Haarzuilens. Op vrijdag 8 maart mag groep 6b naar
de excursie in Haarzuilens. De excursie is van 9:00 tot 11:00 uur. We zijn
op zoek naar hulpouders, opgeven kan via Parro bij de leerkracht.
Excursie Vechtstreekmuseum
Op vrijdag 22 maart gaat groep 7 op excursie naar het
Vechtstreekmuseum in Maarssen-dorp. Dit is van 09.30 uur tot 11.00 uur.
Mocht u in de gelegenheid zijn om een groepje kinderen te brengen en te
halen, stuur dan een bericht via Parro naar de leerkracht. Alvast Bedankt!
Oproep
We zijn op zoek naar een kunststof vijver voor de binnentuin zodat de
leerlingen het waterleven kunnen bestuderen. Wellicht heeft iemand een
kunststof vijver die niet meer in gebruik is en wij mogen gebruiken. U
kunt hiervoor contact opnemen met juf Leonie Hagenaars, groep 2a.
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Week van de Lentekriebels
Van 18 tot 22 maart doen wij als school mee aan De Week van de
Lentekriebels. De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek
waarbij in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele
voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar
is dat het thema Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Dit is
een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende
religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin
uniek. Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee
te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd
en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel
verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge
leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist
later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder
zijn. Iedere groep krijgt deze week lessen over relaties en seksualiteit uit
het lespakket Kriebels in je buik. Benieuwd hoe zo’n les Kriebels in je Buik
eruit ziet? Bekijk de video of de demolessen of download de flyer van
Kriebels in je Buik.
Jarige personeelsleden in maart:
● Meester Michiel
vrijdag 8 maart
● Juf Joyce
zaterdag 16 maart
Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog vele
gezonde jaren toegewenst!

AGENDA
maandag 4 maart

Om 8.20 gaan de schooldeuren open na een heerlijke
vakantie

woensdag 6 maart

Groep 6a excursie familie Oostveen Haarzuilens van
9:00 tot 11:00 uur

vrijdag 8 maart
maandag 11 maart

Groep 6b excursie familie Oostveen Haarzuilens van
9:00 tot 11:00 uur
Vanmorgen is de derde leerlingenraad dit schooljaar.

woensdag 13 maart

Spelochtend in de groepen 1 en 2

vrijdag 15 maart

Alle kinderen vrij i.v.m staking onderwijs

maandag 18/22 maart

Start project: Week van de Lentekriebels

donderdag 21 maart

Vanavond heeft de OR en MR haar vierde vergadering.

vrijdag 22 maart

Groep 7 heeft een excursie naar het
Vechtstreekmuseum van 09.30 tot 11.00 uur.
Vanavond heeft de GMR haar vierde vergadering.

donderdag 28 maart
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