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Weeknieuws

Weeknieuws 28
In dit nummer:
- Pasen
- Sponsorloop
- Streetwise

Week: 13
Schoolfruit:

Pasen
Op vrijdag 8 april aanstaande vieren wij Palmpasen op school! De kinderen uit de
groepen 1 tot en met 5 hebben hiervoor een stok in de vorm van een kruis nodig.
Belangrijk is dat de punt van de stok scherp genoeg is zodat de broodhaan rechtop kan
blijven zitten. We vinden het fijn als de stokken uiterlijk woensdag 6 april (voorzien
van naam + groep) in de klassen zijn. Op deze
manier hebben we voldoende tijd de stokken
mooi te versieren. Hiervoor hebben we
buxustakjes nodig. Wie heeft er wat voor ons?
Dat mag ingeleverd worden bij de
groepsleerkracht. Ook dit jaar lopen de
kinderen onder schooltijd een rondje door de
buurt, op de afbeelding ziet u de route. Wilt u
komen kijken? We starten om 11:45 uur. Het is
leuk als u verspreid langs de route gaat staan. De Paasviering zal dit jaar op donderdag
14 april plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt in het komende weeknieuws en
houd u ook Parro in de gaten.
Sponsorloop voor Oekraïne
We hadden al een heel goed gevoel overgehouden
aan de sponsorloop. Zoveel enthousiasme en
fanatisme bij de kinderen. Maar het bedrag dat we
uiteindelijk hebben bij elkaar hebben gelopen
verraste ons toch: ruim € 12.000. Fantastisch!

Grote Rekendag 2022
Het thema van dit jaar was bouwavonturen! 🏗 Bij bouwen
komt veel kijken zoals tekenen, inschatten, rubriceren,
rekentaal en creativiteit! De kleuters mochten een ontwerp
voor een dierenverblijf bedenken! De kinderen van groep
3&4 verdiepten zich in het werk van een architect! In groep
5&6 dachten ze na over hun droomhuis en maakten ze een
kubuswoning ✏️✂️en in groep 7&8 hebben ze zich verdiept
in een Tiny House met als resultaat mooie ontwerpen op
schaal!🏡 Het was weer een geslaagde Rekendag!

ANWB Streetwise komt op bezoek
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze
mobiele telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school
voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw
kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op
woensdag 6 April naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend
verkeersprogramma voor alle leerlingen van de
basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school
en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals
een elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een
fietsparcours wordt op een aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk
nagebootst.

De vier onderdelen zijn:
Voor groep 1 en 2: Toet toet
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.
Voor groep 3 en 4: Blik en klik
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van
een fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.
Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de
invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter
voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.
Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en
bekijk het filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!

Oudercommissie
Na 6 jaar voorzitter van de oudercommissie te zijn geweest,
geef ik nu graag mijn stokje over naar iemand anders. Henriët
Boxem (moeder van Benthe en Jorian)
Wij zoeken:
OUDERCOMMISSIELID m/v
De oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het
pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden,
de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch
medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.
De oudercommissie:
* overlegt met de pedagogisch medewerker, lc-er of directeur.
* adviseert gevraagd en ongevraagd de pedagogisch medewerker, lc-er of directeur.
* geeft goede en heldere informatie aan ouders.
* onderhoudt contacten met andere ouders.
* bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door
ouderavonden mee te helpen organiseren.
* fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig
over de klachtenprocedure.
Wij zoeken ouders die:
# mee willen praten en beslissen
# de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
# willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
# hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum
minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn.

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie dan kunt u mailen
naar: ockcannefrank@pluskinderopvang.nl

Baby/dreumesgroep
We hebben een prachtige week achter de rug met veel
zonnestralen, waarin we veel hebben kunnen
buitenspelen. De kinderen genieten volop van de nieuwe
tuin en het spelen in de zandbak. Ook is deze week het
nieuwe speelhuisje en glijbaan geplaatst in onze nieuwe
tuin, wat zijn wij en de kinderen hier toch blij mee.
Dit is de laatste week dat we
werken met het thema
familie. Na deze week
hebben we een thema vrije
week, die week daarna zullen we starten met thema
‘lente’.
Wist je dat we elke dag starten met Raaij de Kraai? We
zingen een liedje, zeggen elkaar gedag en lezen een boekje
dat met het thema te maken heeft.

Peutergroep
Deze week was ons laatste week thema familie. De afgelopen weken hebben wij
allerlei speelse activiteiten gedaan die met papa, mama, broertje, zusje, opa en oma te
maken hebben. Wij hebben ook aandacht besteed aan dingen die de kinderen met de
familie doen, zoals op bezoek gaan of een verjaardag vieren.
Het boek “Mijn lieve familie” over Anna die bezoek krijgt van haar opa, oma, oom en
nichtjes stond centraal.
Bedankt dat jullie zo goed hebben geparticipeerd om een familiefoto mee te geven en
wij een mooie fotowand konden maken, kinderen waren daar erg trots op!

Gezocht/gevraagd
Voor de lentemarkt hebben wij glazenpotjes nodig. Wilt u ons
helpen potjes te verzamelen?
Palmpasen: voor de kinderen die op vrijdag 8 april naar de
opvang komen mogen graag een Palmpasen stok meenemen. Die
zullen wij samen op de groep versieren.

BSO
Wat hebben we genoten van het mooie weer de afgelopen
week, het was echt genieten en hebben dan ook veel tijd buiten
doorgebracht.
We hebben mooie tekeningen gemaakt met stoepkrijt,
spelletjes gedaan buiten en gespeeld in de zandbak, schommel
of op de skelter of fietsjes. Ook gingen we op pad met de BSO
bus.
We zijn ook druk geweest met schilderen in het atelier.

Heeft u nog kleding liggen vanaf maat 122 /128 en doet u hier niets meer mee? Jullie
zouden ons met wat extra setjes een groot plezier doen.

