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Nationale buitenlesdag
Open podium groep 3 (v.a. 9 uur)
O.V.-vergadering
Alternatieve activiteit (1 uur)
Stakingsdag, alle leerlingen vrij

CITO-eindtoets groep 8
MR vergadering
CITO-eindtoets groep 8
CITO-eindtoets groep 8
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Koningsspelen
Meivakantie
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Schoolfotograaf. Verkeersexamen groep 8
Inloop vanaf 8.15 uur
Hemelvaartsdag
Vrije dag
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Moederdag

Verjaardagen
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DATUM

NAAM

GROEP

01-05
02-05
05-05
06-05
07-05
08-05
09-05
12-05
12-05

Tristan de Kort
Jasmijn Appelhof
Mathijs Aalpol
Ian van Stiphout
Meike Spekken
Job van den Bersselaar
Dean Walhout
Lotte van den Bersselaar
Lola Bo Scheepers

5
3
8
5
5
7
4
5
5

19-05
24-05
25-05
26-05
28-05
28-05
29-05
30-05
31-05

Julian Linssen
Pleun Thijs
Teun Migchels
Lotte Rutten
Kevin van Laarhoven
Thijs Verheij
Suus Brouwers
Nick van Vorstenbosch
Julia Dona

2B
8
2A
2B
4
2A
1A
7
2B

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd.

Nieuwe leerlingen
IN GROEP 1A:
Daphne Lammers

Schoolontwikkelingen
STUDIEDAG 30 MAART
Vrijdagochtend 30 maart waren de kinderen vrij, omdat wij een studiedag hadden.
In de ochtend kwam onze extern begeleidster van Onderwijs Maak Je Samen voor het
vervolg van de training communicatie.
We hebben besproken waar wij als leerkrachten tegenaan zijn gelopen en welke
signalen van ouders we hebben gehoord. Ook hebben we de succeservaringen op het
gebied van communicatie gedeeld.
We hebben bepaald wat voor ons goede communicatie is en welke verwachtingen we
hebben van elkaar, ouders en externe partijen. Kernkwaliteiten zijn uitgewisseld en
we hebben gezocht hoe we elkaar kunnen versterken en waar we elkaar in kunnen
ondersteunen.
Voor ons als team zijn de waardevolste zaken op het gebied van communicatie de korte lijnen met ouders, het
klein houden van incidenten, de dialoog aangaan, de drempel verlagen en wederzijds respect en
gelijkwaardigheid. Elke leerkracht heeft voor zichzelf een doel gesteld, waar hij/zij de volgende periode aan wil
werken. De studieochtend krijgt dinsdag 22 mei een vervolg.
Het middagprogramma was gevuld met een presentatie van juf Elke over woordenschatontwikkeling, informatie
over de jaartaak en de invulling van het budget werkdrukverlichting wat komend schooljaar besteed kan
worden.
KLEIN EN GROOT PROBLEEMGEDRAG
We hebben met het team gesproken over klein- en groot probleemgedrag. Veiligheid staat bij ons op school
hoog in het vaandel. Aangezien kinderen soms gedrag laten zien, waardoor de veiligheid voor zichzelf en
anderen in het geding komt, zijn wij genoodzaakt regels op te stellen.
Indien een kind verbaal grensoverschrijdend gedrag laat zien, wordt het kind uit de situatie gehaald. Het kind
wordt verplicht zijn/ haar excuses aan te bieden en het goed te maken met de ander. Goed maken is in onze
ogen meer dan een hand geven en sorry zeggen.
Indien een kind fysiek grensoverschrijdend gedrag laat zien, krijgt het kind de opdracht zelfstandig naar een
time-out plek te gaan. Indien het kind niet zelfstandig naar de time-out plek gaat, wordt hij door de leerkracht
uit de situatie gehaald en worden ouders gebeld om het kind op te komen halen van school. Het kind haalt ten
alle tijden de gemiste leerstof in.
Volgend schooljaar formeren we een werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling. Deze werkgroep zal in overleg
met het team de (voorlopige) regels verder uitwerken tot een gedragscode.
SCHOOLPLEIN
Achter de schermen heeft de werkgroep “vernieuwing schoolplein” niet stil gezeten. Er is een partij uitgekozen
en deze partij heeft een presentatie gemaakt van de plannen. Deze plannen worden besproken met de OV, MR
en leerlingenraad. Daarna zal er een definitief plan uitrollen. We hopen dit kalenderjaar het traject volledig af te
kunnen ronden.

Nieuws
VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2018-2019
In de vorige Nieuwsbrief stond de Carnavalsvakantie verkeerd. Onderstaand het juiste vakantierooster.
Brabantse dag

maandag 27 augustus 2018

Herfstvakantie

15 oktober 2018 t/m vrijdag 19 oktober 2018

Sinterklaas

donderdag 6 december 2018

Kerstvakantie

maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Carnavalsvakantie

maandag 4 maart 2019 t/m vrijdag 8 maart 2019

Pasen

maandag 22 april 2019

Meivakantie

maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart

donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren

maandag 10 juni 2019

Zomervakantie

maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019

Er worden nog enkele studiedagen gepland. U krijgt hier over enige tijd informatie over.
NATIONALE BUITENLESDAG
Dinsdag 10 april is het weer Nationale Buitenlesdag. Leerkrachten in heel Nederland geven deze dag buiten
een les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk!
De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie.
Meerdere groepen van onze school doen hier aan mee.

Nieuws vanuit:
OV: PAASACTIVITEIT
Het was woensdag 28 maart en dat betekende: de Paasactiviteit! De groepen 1-2A en 1-2B hebben getimmerd
en met wol een echt “String Art” paasei gemaakt. Groep 3 en groep 5 hebben met ‘String Art’ een paashaas
gemaakt. De groepen 4, 6, 7 en 8 hebben hele hippe Paashazen en Paaseieren met bril ingetekend. Alle kinderen
hebben heel hard geknutseld en konden naar huis met een leuk paaswerkstuk!
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