brief

Donderdag 6 juni 2019
Nummer 18 2018 - 2019

Agenda
 9 juni : Pinksterfeest, leer-

lingen t/m 12 juni vrij
 11 juni: start Avondvierdaagse

 13 juni: officiële handeling

nieuwbouw (9.00), kinderen
verzamelen gewoon 8.30 op
school

Op naar Pinksteren
Over een paar dagen vieren we opnieuw het Pinksterfeest! Het feest waarin we vieren dat onze
Heer ons niet vergeet en Zijn Geest wil laten werken in ons midden. Of zoals het in een mooi lied
wordt verwoord : Wij leven van de wind , die
aanrukt uit de hoge; Wij delen in het vuur, dat
neerstrijkt op de hoofden; wij teren op het
woord, het brood van God gegeven! Vanuit deze
aanwezigheid en kracht mogen we ons werk blijven doen!

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen.
Voor de maand juni : “ Op je billen zit je goed, niet
op je benen of je voet”.

Bijbelverhalen

Gepersonaliseerd leren
Met kleine stapjes zijn wij op weg naar de uiteindelijke vorm van dit onderwijs. We willen recht
doen aan elk kind door aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften, de ontwikkeling op leergebied en
sociale ontwikkeling. Kinderen krijgen steeds
meer inzicht in wat ze al kunnen en wat ze nog
moeten oefenen.
Dit betekent dat er langzamerhand ook meer veranderingen in het onderwijs van uw kind zullen
plaatsvinden. De inzet van digitale middelen zal
groter worden, maar ook zullen de kinderen samenkomen, werken, spelen en leren in groepsdoorbrekende groepjes met steeds een andere
samenstelling (zoals nu ook al deels gebeurt).

Thema: Onderscheiden (week 24 t/m 26)
Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over
omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 24: Een andere naam (Daniël 1); Daniël zegt
‘nee’ (Daniël 1).
Week 25: Daniël legt de droom uit (Daniël 2); De
vrienden doen anders (Daniël 3).
Week 26: De droom van de koning (Daniël 4); Daniël verlangt naar huis (Daniël 6).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 24: Jongens van Babel (Daniël 1, 1-7); Een
geheime afspraak (Daniël 1, 8-21).
Week 25: Allemaal hetzelfde (Daniël 2); Allemaal
buigen (Daniël 3, 1-12).
Week 26: Dat doen we dus niet (Daniël 3, 13-20);
Drie of vier? (Daniël 20-30).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 24: Daniël en zijn vrienden vallen op (Daniël
1, 1-7); Ieder zijn eigen geloof (Daniël 1, 8-21).
Week 25: Zijn alle wijze mannen dom? (Daniël 2);
Doen wat iedereen doet (Daniël 3, 1-12).
Week 26: Samen geloven? (Daniël 3, 13-20); Niet
doen wat iedereen doet (Daniël 20-30).

Officiële handeling Nieuwbouw
Donderdag 13 juni is het zover! Om half negen
zullen we in optocht naar de nieuwe school gaan
voor de officiële start van ons nieuwe gebouw.
Iedereen van harte welkom!!!

Voortuitkijken naar volgend schooljaar
Onze school groeit gestaag! Veel nieuwe leerlingen mogen we met een flinke instroom op onze school begroeten. Dat betekent dat we over de
grenzen van onze lokalen heen dreigen te gaan.
Daarom moeten we ons bezinnen welke leerlingen op welke werkplek volgend jaar les zullen
krijgen. Samen met de buurschool zijn we in overleg met de gemeente om te bezien hoe dit probleem kan worden aangepakt.
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Opbrengst Sponsorloop
Inmiddels is al het geld van de sponsorloop opgehaald en hebben we een geweldig bedrag van
€5092,50 mogen overmaken aan het
Childrens Sure House in Uganda. We zijn trots op
alle kinderen die zo hard hebben gerend en voor
deze opbrengst hebben gezorgd!

van de overblijf onder toezicht zijn van de overblijfvrijwilligers.
Andere kinderen zijn welkom om te spelen op het
schoolplein onder toezicht van de eigen ouder.
Vanaf 13.00 uur lopen er weer juffen en meesters
op het schoolplein rond en kunnen alle kinderen
weer gebracht worden voor de middag

Terugblik Schoolreis
Maandag 27 mei hadden we een geweldige
schoolreis. En wat werkte het weer ook goed
mee….Fijn dat iedereen ook weer heelhuids thuis
is gekomen.
Verkeersexamen
Op een regenachtige dinsdagmorgen 28 mei was
het praktische verkeersexamen voor groep 7. Omdat we vorig jaar van de Waddinxveens scholen
het beste resultaat hadden. Mochten we nu als
eerste starten in het bijzijn van de burgemeester.
U heeft het artikel vast in Hart van Holland gezien.
Robotica
Op maandag-, en donderdagochtend krijgt groep
8 les van meester Vanio. De leerlingen gaan op die
momenten aan de slag met robots. Ze begonnen met de beebot, waarbij de robot geprogrammeerd werd om een bepaald parcours af te leggen. Inmiddels programmeren ze een andere robot die bij de juiste instructies kan dansen. De
leerlingen zijn heel enthousiast en zeggen dat deze lessen hen helpt om later beter met computers
om te gaan. Wat ze leren met programmeren kunnen ze later goed gebruiken.
Ouderbijdrage (herhaling!)
Uit de administratie van de onze penningmeester
blijkt dat er een heleboel ouders hun ouderbijdrage nog niet hebben betaald. Graag willen we u
vragen dit alsnog te doen. U ontvangt hiervoor
nog een persoonlijk bericht. Wellicht zou u ook
gebruik kunnen maken van Stichting Leergeld.
Bericht van de tussenschoolse opvang:
De periode van mooi weer breekt hopelijk aan.
Heerlijk, want er is niks fijner dan met een grote
groep kinderen te picknicken en buiten te zijn. Een
fijne onderbreking van de schooldag!
Daarom willen wij u eraan herinneren dat tussen
12.15 en 13.05 uur op het schoolplein de kinderen
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