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Belangrijke data:









Maandag 22 t/m woensdag 24 mei: schoolkamp groep 8
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei: alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart
Woensdag 31 mei: strippenkaart verkoop overblijven van 11.45-12.15
Vrijdag 2 juni: stuif groep 1-2a, 3 en 5-6
Maandag 5 juni: alle leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren
Dinsdag 6 juni: start toetsweek 3
Woensdag 28 juni: Multi-Culti dag
Vrijdag 7 juli: groep 1 t/m 4 vrij

Juf Elly en juf Jannicke
Juf Elly is afgelopen weken weer op
school geweest. Juf Elly werkt deels in
de klas met de kinderen. Langzaam
bouwt ze haar uren verder op. De
kinderen vinden het fijn om juf Elly
weer te zien!
Meneer Marc blijft voorlopig nog wel
op maandag in groep 1-2a en op
dinsdag in groep 1-2b.
Het zwangerschapsverlof van Juf
Jannicke zit er op. Ze komt voor 3
dagen terug in groep 4; maandag,
dinsdag en woensdag. Juf Jannicke
heeft er zin in om de leerlingen weer
te zien!
Meneer Ingmar blijft op donderdag en
vrijdag leerkracht in groep 4.

Verjaardagen:
Younes (5-6)
Shaima (7-8)
Ramazan (7-8)
Dawid (1-2)
Sarah (1-2)
Pepijn (7-8)

Enes (3)
Brooklyn (1-2)
Ilyza (1-2)
Yoran (7-8)
Juf Miranda

Overblijfouders
gezocht!
Vanuit de werkgroep overblijven zijn
we dringend op zoek naar vaders of
moeders die ons tijdens het
overblijven zo af en toe willen komen
helpen. U komt dan op de
invallerslijst te staan.
Wilt u nog iets meer hierover weten
dan kunt u bij meneer Rob terecht.

Kwink van de week
Geloof niet alles wat je ziet

Hartelijk gefeliciteerd
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Lezing hoogsensitiviteit

Schoolvakanties

Wanneer: 31 mei van 9.00 tot 11.00 uur
Waar: Ouderkamer

Het voorlopige rooster van de
schoolvakanties in 2017-2018:

“ … Lezing over HoogSensitiviteit - wat is het nu
wel?
Je kunt er inmiddels al heel veel over lezen en toch hoor
ik geregeld de vragen: Wat is het? Hoe werkt het? Weer
een extra label? Moeten wij hier iets mee? Ja, gezien 1520% van de bevolking hoogsensitief is. HoogSensitieve
mensen nemen veel meer waar in hun omgeving (geluid
is snel te hard, geur is gauw te intensief…), hierdoor
raken hun hersenen ‘vol’. Daarom kunnen
hoogSensitieve kinderen concentratieproblemen
krijgen, of gauw boos en geïrriteerd worden, of zich
terugtrekken. Gelukkig zijn er al scholen die hier kennis
over hebben, maar grotendeels is dit onderwerp nog een
‘ondergeschoven kindje. Ook in de opvoeding is het vaak
zoeken. Ouders komen o.a. met opmerkingen dat hun
kind ergens heel anders in is en ook wel weer heel
normaal is; dat hun kind in bepaalde situaties heel
andere begeleiding nodig heeft dan veel andere
kinderen; en dat ouders in hun opvoeding ook niet meer
verder weten, en het onderlinge begrip ver te zoeken is.
Kom naar deze lezing, waar deze eigenschap wordt
toegelicht, en jullie ook praktische tips krijgen!

Herfst: ma 16 okt t/m vr 20 okt
Kerst: ma 25 dec t/m vr 5 jan
Carnaval: ma 12 feb t/m 23 feb
Tweede paasdag: ma 2 april
Mei: vr 27 apr t/m vr 11 mei
Pinksteren: ma 21 mei
Zomer: ma 9 juli t/m 17 aug
De extra vrije dagen worden zo
snel mogelijk bekend gemaakt.

Cito groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben
in april de Centrale Eindtoets van
Cito gemaakt.
De kinderen hebben hard
gewerkt. De scores van de
leerlingen zijn naar verwachting.
Het groepsgemiddelde ligt ver
boven de inspectie ondergrens.

Stephanie Bode van Feinsinn Coaching geeft deze
lezing. Als vak- en ervaringsdeskundige ondersteunt zij
ouders op hun hoogSensitieve weg: begripvol,
individueel en vooral praktisch .… "
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