Even bijpraten….. 27 maart 2017
Algemeen
Na een fantastisch weekend, lekkere temperaturen, zijn we vanmorgen weer begonnen.
Onderwijszaken:
 Juf Margriet is vorige week twee dagen naar een studietweedaagse geweest van directies van alle PCOU basisscholen in Utrecht.
We hebben geluisterd, gesproken en gewerkt over zaken die met de school en het onderwijs hebben te maken. Zo is bijvoorbeeld
ook het nieuwe kader van de Onderwijsinspectie behandeld. Het was goed samen met collega-directeuren te praten over zaken
over ons dagelijkse werk.
 Vorige week was de week van de Lentekriebels. Maandag 20 maart kwam wethouder
Victor Everhardt kwam de week officieel openen. De kinderen zongen het lied van de
Lentekriebels en Jaro en Adam kregen een zakje met bloemzaadjes aangeboden. Tijdens de
week is er in alle groepen geleerd over verschillen tussen jongens en meisjes, over gevoelens. In
groep ½ was er een blotevoetenpad. In groep 6/7 en 8 werd er ook gesproken over loverboys
en het gevaar van internet. Kinderen schreven een kaartje. Bijvoorbeeld: “Lieve papa, ik hou van
jou”. De kaartjes hangen in de hal. https://youtu.be/YMSacpNpiS0 en https://youtu.be/qJF-IQ7HfY
 Afgelopen vrijdag, 24 maart, was de Pannenkoekenmaaltijd voor oudere
buurtbewoners. Dit sluit mooi aan bij één van onze kernwaarden: Hart voor de wijk. Leerlingen
uit groep 8 bedienden de ouderen en bakten de pannenkoeken. Ze deden het fantastisch! De
gasten waren erg tevreden. Dank jullie wel, jongens en meisjes. Dank ook aan de mensen die
ons een gasstel uitleenden.







Een aantal leerlingen uit groep 3 en 4 krijgt een sociale vaardigheidstraining. Doel van de training is kinderen weerbaarder te
maken, of juist minder assertief. Kinderen leren rekening te houden met de ander en wat de gevolgen kunnen zijn van hun
handelen. Juf Klassie geeft de training.
Groep 3 gaat donderdag 30 maart naar Eilandsteede. Veer en vacht. Hoe voelt de vacht van een geit? En voelt een paardenvacht
anders? In welke volgorde zet een schaap zijn poten neer als hij loopt? Doet een konijn dat ook zo? et spullen uit de leskist op de
boerderij zoeken de leerlingen naar overeenkomsten en verschillen tussen de dieren en zichzelf. Leerlingen leren over de
overeenkomsten en verschillen tussen verschillende diersoorten. In de klas wordt ter voorbereiding op het bezoek een filmpje
bekeken.
Vrijdag 31 maart zijn de leerlingen van groep 1 tot en met 4 vrij. Hun juf gaat dan voor een bovenbouwgroep. De leerkrachten van
groep 5 tot en met 8 hebben dan een studieochtend.
Flyers en posters: er is een nieuwe flyer gemaakt voor de school. In de school kunt u die bekijken. Als u mensen weet in uw buurt
die belangstelling hebben voor de school, of die een school voor hun kind zoeken: u kunt een flyer meenemen en uitdelen en
vertellen over de school. Van harte aanbevolen! Er is ook een groep ambassadeurs. Zij hebben hierin een taak op zich genomen.
We hopen dat het gewenste resultaat wordt bereikt: groei van onze school. Een school met hart voor de wijk, een veilige sfeer,
waar de kinderen een stevige basis krijgen voor de toekomst met modern (lees)onderwijs.

Tot zover de berichtgeving van deze week. Voor vragen kunt u zich altijd melden bij de leerkracht van uw kind of de directie van de school.
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