brief

Donderdag 5 april 2018
Nummer 15 2017 - 2018

Agenda




12 en 13 april : schrijversbezoek van Arend van
Dam
13 april : boekenkraam



Silvester
(gemeenschapsruimte)
16-18 april : eindtoets
groep 8

Terugblik ouderinformatieavond
Op 28 maart was er een goede avond met een
mooie opkomst. We hebben u op een prettige
manier kunnen bijpraten over het verbetertraject,
het gepersonaliseerd leren en de ontwikkeling van
de nieuwbouw. Dank voor uw aanwezigheid, inbreng en coöperatie. In de bijlage de opbrengst
vanuit de menti-meter.

Bijbelrooster week 15 en 16 (9 t/m 20 april):
Duurzaam
Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens
en natuur. De opdracht om je in te zetten voor
een duurzame wereld.

Bijbelverhalen onderbouw:
week 15: God begint opnieuw (Genesis 6, 9 - 7,
16); Goed als in het begin (Genesis 7, 17 - 9, 17).
week 16: De regenboog (Genesis 7).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 15: God is heel tevreden (Genesis 1-2, 4);
God heeft spijt (Genesis 6, 5-22 en 7, 1-17).
week 16: Het is goed als de duif niet meer terugkomt (Genesis 7, 18-24 en 8, 1-12); De regenboog:
een belofte voor altijd (Genesis 8, 13-22 en 9, 117).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 15: God is heel tevreden (Genesis 1-2, 4);
Bewaren wat goed is (Genesis 6, 5-22 en 7, 1-17).
week 16: Wachten, wachten en nog eens wachten
(Genesis 7, 18-24 en 8, 1-12); Weer in het zonlicht
(Genesis 8, 13-22 en 9, 1-17).



26 april : veranderdag gepersonalisserd leren

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand april :
“ Beleefd zijn iets voor jou en mij, zo maak je anderen blij”.
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
Tot de zomervakantie kunnen we op de vrijdag
rekenen op een docent bewegingsonderwijs: Max
van Mullem.
Paasviering in de Morgenster-kerk
Donderdag 29 maart was de gezamenlijke paasviering. Een bijzonder moment om samen stil te
staan bij het sterven en de opstanding van de Here Jezus. Op de website kunt u de impressie zien.
Hoofdluiscontrole (herhaling)
Het team “hoofdluiscontrole” is dringend op zoek
naar versterking . Zij zijn nu met zes moeders,
maar het gebeurt regelmatig dat 1 of 2 moeders
niet kunnen door andere verplichtingen. Dan is
het wel fijn als er nog iemand is die kan komen
helpen. Wilt u zich via de groepsleerkracht opgeven?
Rust in school
Vanuit de leerlingenraad is het idee opgepakt om
te zien welke groep het meest rustig kan werken.
Rust in de klas, op de gang en de werkplekken.
Wilt u er ook aan mee doen om te zorgen dat de
rust, vooral in de gangen, gewaarborgd kan worden?
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Arend van Dam op de KB
Donderdag 12 en vrijdag 13 april brengt schrijver
Arend van Dam een bezoek aan onze school. Hij
zal in de groepen 3 t/m 8 voorlezen uit en vertellen over zijn boeken.
Natuurlijk komt boekhandel Silvester ook weer!
Vrijdag 13 april staat de boekenkraam van Silvester vanaf 11.45 uur in de gemeenschapsruimte.
Vanaf 12.05 uur zal Arend van Dam naast de boekenkraam signeren.
Silvester neemt niet alleen boeken van Arend van
Dam mee; er zullen ook andere (Kinderjury)
boeken te koop zijn. Als u op zoek bent naar een
specifieke titel, kunt u die tot maandag 9 april bestellen via lvanderlinde@spco-lev.nl; het boek zal
dan voor u worden klaargelegd.
10% van de opbrengst van de boekverkoop komt
ten goede aan onze schoolbibliotheek. Kijk voor
meer informatie over Arend van Dam en zijn boeken op http://kbleest.yurls.net/nl/page/

Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen!
U staat ongetwijfeld weleens stil bij het lot van kinderen die het slecht hebben getroffen. Kinderen
die (emotioneel) worden verwaarloosd of die geen
fatsoenlijke verzorging krijgen. Of kinderen die
door omstandigheden thuis worden geconfronteerd met problemen. Europa Kinderhulp zet zich
in voor deze groep kinderen. Dat doen we sinds
1961 en we werken uitsluitend met vrijwilligers. Elk
jaar brengt de regio Zuid-Holland ca. 300 kwetsbare kinderen uit binnen- en buitenland onder bij Nederlandse gastouders. Gastouders van wie we niet
meer verwachten dan dat ze onze kinderen aandacht, structuur en liefde geven.
Wilt u uw huis en hart openstellen voor een kind
dat het nodig heeft? Kijk dan op onze website:
europakinderhulp.nl en vraag een informatiepakket aan. U kunt ook een mail sturen naar zuidholland@europakinderhulp.nl, dan neemt een vrijwilliger en ervaren vakantieouder contact met u
op.

Vrijdag 13 april
Verkoop kinderboeken
Van 11.45 tot 13.15 uur
In de gemeenschapsruimte

Arend van Dam signeert van 12.00 tot
12.45 uur
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