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Agenda
 27 maart Kunsten van/voor

kinderen groep 1 en 2
 6 april Schoonmaakavond
 13 april Paaslunch | continu-

rooster tot 14.00 uur
 14 april Goede Vrijdag vrij
 17 april Tweede Paasdag vrij
 18 t/m 20 april Centrale Eind-

toets groep 8
 21 april Koningsspelen
 24 mei Meivakantie

Advertentie
Afgelopen zaterdag is de advertentie voor een
nieuwe directeur geplaatst. O.a. in het landelijke
dagblad Trouw. Er kan worden gereageerd tot en
met 3 april. Daarna gaat de benoemingsadviescommissie (BAC) verder aan het werk. De BAC bestaat uit 6 leden: de algemeen directeur dhr. Bruggeman, mevr. Gerda Figee namens het directieberaad, mevr. Helga van der Wel namens de MR en
mevr. Inge Asscheman, mevr. Agnes Alblas, en
mevr. Anke Fletterman namens het team.
Als alles volgens de planning verloopt hopen wij
na de meivakantie een nieuwe directeur te kunnen presenteren!

Nieuwbouw
De gesprekken in de stuurgroep (daar worden de
besluiten genomen), de projectgroep (daar worden de plannen ontwikkeld) en in de bouwgroep
(daar worden de plannen van commentaar voorzien) verlopen voorspoedig. Het bestuur heeft het
binnenhuisarchitectenbureau Ddock uit Amsterdam gevraagd om mee te denken over de inrichting van het gebouw met het oog op het onderwijs
van de toekomst.
Om inspiratie op te doen heeft de bouwgroep op
15 maart een bezoek gebracht aan Stella Nova in
Zoetermeer: een nieuwbouwschool met een duidelijke blik op de toekomst.

Open dag
Op vrijdag 10 maart hebben wij op de open dag
verschillende potentiële nieuwe ouders (en opa’s
en oma’s) mogen ontvangen op school. Wij hebben bij de rondleidingen ondersteuning gehad van
Max en Sophie uit groep 7. De nieuwe ouders waren hier vooral uitermate enthousiast over. Deze
kinderen konden precies vertellen hoe het er bij
ons op school aan toe gaat. Dat doen we volgend
jaar dus weer zo!

Vanuit de MR
De MR heeft op 21 maart vergaderd, aan de orde
zijn geweest:

Lentekriebels
Op de ouderavond
van dinsdag 14
maart waren zo’n 30
ouders en 15 leerkrachten aanwezig.
Op een interactieve manier werden de aanwezigen getrakteerd op een prima presentatie over
het omgaan, thuis en op school, met seksualiteit
en relaties. De komende weken wordt hier in de
klassen ook aandacht aan gegeven d.m.v. het project ‘Lentekriebels’.



Ouderbijdrage: Komende periode aandacht
voor nog niet ontvangen ouderbijdragen. Er moet
duidelijk worden gecommuniceerd dat de doorgevoerde verhoging volledig wordt gecompenseerd
in de bijdrage voor de schoolreis.
 TSO: Status rond enkele specifieke situaties.
Aandacht voor mogelijke training begeleiders.
 Whatsapp: N.a.v meldingen van over
(negatief) gebruik van de groepsapp door kinderen, heeft de school actie ondernomen. De MR
overweegt een informatiesessie te organiseren
over het gebruik van sociale media.
 Kwaliteit: In alle groepen zijn actieplannen
opgesteld o.b.v. de resultaten van de Cito midden
toets. Juf Lydia ondersteunt komende weken
groep 8 om de leerlingen in groepjes bij te spijkeren. De MR is zeer blij met deze benadering.
 Nieuwbouw: Samenhang tussen toekomstig
onderwijsconcept en ontwerp staat centraal. Aandacht voor (verkeers)veiligheid is continu onder-
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werp van bespreking en wordt verder geconcretiseerd.
 Klacht: Er is uitvoerig gesproken over een binnengekomen klacht. De MR heeft erop aangedrongen de klachtenprocedure te hanteren, indien nodig externe deskundigheid in te schakelen
en voldoende aandacht te geven aan ouders.
 Overige onderwerpen:
 resultaten Cito middentoets / rapportgesprekken, uitstroom groep 8 (60%
vmbo - 40% havo/vwo à in lijn met landelijk gemiddelde, niet in lijn met doelstellingen KB),
 status werving nieuwe directeur
 bijzonderheden GMR.
Schoolzwemwedstrijden
Het schoolzwemmen gaat dit jaar helaas niet
door, omdat dit op dezelfde dag valt als de schoolreis (donderdag 1 juni).
Regel van de maand
We houden onze mond, als er niks aardigs uitkomt.
Vorige maand was de regel:
“Als ik met werken stop….., ruim ik alles netjes
op!”
Bijbelrooster
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 13: Josa is melaats (Lucas 5, 12-16); Een
blinde bedelaar (Lucas 18, 35-43).
Week 14: Een bijzonder bezoek (Matteüs 8, 1417); In optocht (Matteüs 21, 1-12).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 13: Ga eens open! (Marcus 7, 31-37); Wie is
hier nu blind? (Marcus 10, 46-52).
Week 14: Kom op, opstaan! (Lucas 9, 1-10); De
koning rijdt binnen (Lucas 19).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 13: Oren heb je om te horen (Marcus 7, 3137); Wie ziet het? (Marcus 10, 46-52).
Week 14: Opstaan en op weg gaan (Lucas 9, 1-10);
Opstaan, opklimmen en afdalen (Lucas 19).

Schrijfster op bezoek
In de periode van de Kinderjury wordt er extra
fanatiek gelezen door de kinderen op de KB. Om
het lezen nog een extra boost te geven hebben we
schrijfster Rian Visser uitgenodigd; zij zal woensdag 29 maart de groepen 3 t/m 8 bezoeken.
Rian Visser is bekend van
o.a. de boeken "Blitz;
troep in de ruimte",
"Appie en opa" en "De
beste kat van de stad".
Een paar weken geleden
is haar nieuwste boek
"Robotoorlog" uitgekomen. Op
www.rianvisser.nl kunt u
veel informatie over Rian Visser vinden. Na
schooltijd, vanaf 12.30 uur, zal Rian Visser in de
gemeenschapsruimte boeken signeren. Dit doet
ze naast de boekenkraam van Jeugdboekhandel
Silvester.
Het is inmiddels traditie dat Silvester met een boekenkraam op
school komt als er een schrijversbezoek is. De boekenkraam
is open van 11.30 uur tot ongeveer 13.30 uur. Silvester neemt
natuurlijk veel boeken van Rian
Visser mee, maar ook de populairste Kinderjuryboeken, boeken voor beginnende lezers, prentenboeken en
'boeken voor een zacht prijsje'. We hopen dat veel
kinderen een boek mogen kopen bij de boekenkraam; enerzijds omdat we het kopen en lezen
van boeken van harte stimuleren, anderzijds omdat wij 10% van de opbrengst krijgen om boeken
voor de klassenbibliotheken te kopen.
Als u (of uw kind) nu al weet welk boek u wilt kopen, kunt u de titel uiterlijk 24 maart mailen naar
lydia.vanderlinde@konbeatrix.nl; wij sturen alle
gemailde titels naar Silvester, zodat deze boeken
29 maart voor u (of uw kind) klaarliggen.
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