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AGENDA MAART     

Do. 18 en vr. 19 maart Voorstelling ‘Stuk!’ gaat niet door! Vr. 2 en ma. 5 april Paasvakantie 

Do. 1 april Paasviering Di. 6 april Studiedag, kinderen vrij 

Corona 
Deze week werd u geïnformeerd over de coronabesmettin-
gen en de gevolgen hiervan voor sommige groepen en kin-
deren. Tot nu toe zijn er op school geen verdere be-
smettingen gemeld. Toch blijven we zeer alert, zodat we 
direct kunnen ingrijpen als dit nodig is. We bedanken u van 
harte voor de vele complimenten, die wij ontvingen over 
de snelle en duidelijke communicatie en het inrichten van 
het thuisonderwijs. Dit wordt zeer gewaardeerd. 
Er zijn veel ouders, die ervoor kiezen om hun kind te laten 
testen. Dat helpt om snel te kunnen reageren op mogelijke 
besmettingen en zorgt ervoor dat kinderen sneller weer 
naar school kunnen. Wij respecteren uiteraard de keus van 
ouders, die dit liever niet doen. Wij kunnen niet garande-
ren dat het niet vaker nodig zal zijn en begrijpen dan ook 
de twijfel die u hierover kan hebben. 
Als uw kind thuis blijft vanwege corona gerelateerde klach-
ten, dan vragen wij u ons te melden of u uw kind laat tes-
ten. Graag horen wij uiteraard ook het testresultaat. 
Als uw kind negatief is getest en toch nog verkouden is, 
dan mag uw kind niet naar school. Wij willen voorkomen, 
dat er onnodig veel kinderen verkouden worden, thuis 
moeten blijven en getest worden. Bij twijfel of als dit meer-
dere dagen duurt, neem dan even contact op met school.  

Groot Project 
Vanwege alle coronabeperkingen en om-
dat de focus vooral ligt op groepsvorming 
en basisvaardigheden gaat het Groot 
Project niet door. Wel zal er in een aantal 
groepen aandacht worden besteed aan het Kinderkunst-
weekthema ‘Niet te eten, voedsel in de Kunst’. We maken 
een mega fruitschaal met creatief fruit van deze groepen.  

 

Voorleeswedstrijd 
Sophie Vervuurt (gr. 8c) deed mee aan de Walcherse ronde 
van de Voorleeswedstrijd. Sophie las voor uit het boek: Het 
geheim van Lena Lijstje geschreven door Francine 
Oomen. Dit jaar was de voorleeswedstrijd online, maar 
ondanks dat deed ze het heel goed. Sophie zit daardoor bij 
de top 3 van voorlezers, die doorgaan naar de Zeeuwse 
Finale! Op 9 april is de volgende online ronde. Veel succes! 

Rots en Water 
Deze week is de weerbaarheidstraining 
Rots en Water gestart. Normaliter wor-
den deze lessen in groep 7 en 8 gegeven. 
Dit jaar is het anders.  De training wordt 
onder schooltijd gegeven in lessen van 
ongeveer drie kwartier. In groep 7 is het 
streven 10 lessen. Dit jaar is tijd verloren gegaan door de 
lockdown en wordt het programma voor groep 8 geminimali-
seerd. Normaal zijn de lessen in de grote zaal van het Palet. 
Deze ruimte is voorlopig gesloten. Om toch de lessen te ge-
ven, worden de lessen bij droog weer buiten gegeven door 
meester Martin en juf Jolien. 
Wat is Rots en Water 
'Rots en Water' is een weerbaarheidstraining voor kinderen 
en jongeren. De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is 
niet het doel op zich, maar is vooral ook middel om mentale 
en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Rots en Water is een 
in Nederland ontwikkeld trainingsprogramma en wordt in-
middels in verschillende landen toegepast op scholen en bij 
hulpverleningsinstanties.  
De termen 'rots' en 'water’ staan respectievelijk voor stand-
vastigheid en flexibiliteit. Deze zijn ook terug te vinden in 
sporten als judo en jiu-jitsu. Centrale thema's in de cursus 
zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. De Rots-
en-Water-trainer is erop gericht de eigen kwaliteiten van de 
cursisten zelf te laten ontdekken en te versterken. Hierbij 
wordt geprobeerd de rots-eigenschappen van de leerling in 
balans te laten komen met de water-eigenschappen. Tijdens 
de training wordt aandacht besteed aan het respecteren en 
accepteren van jezelf zoals je bent, maar ook anderen te res-
pecteren en te accepteren zoals ze zijn. De kinderen leren 
eigen grenzen te stellen en te bewaken, maar ook de grenzen 
van anderen te respecteren.  Er wordt tijdens de training ook 
gewerkt aan een ontwikkelend besef van waarden, normen 
en omgangsvormen.  
Rots en Water gaat uit van een psychofysieke werkwijze. Dit 
betekent dat vaardigheden op de eerste plaats via fysieke 
oefeningen worden aangeboden, waarna een transfer wordt 
gemaakt naar sociale en mentale vaardigheden. Op deze wij-
ze worden de kinderen ondersteund bij het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden, innerlijke kracht en morele ontwikke-
ling.  
De leerlingen die deelnemen aan de training leren om te 
gaan met onder andere de volgende vragen:  
-Hoe zeg ik nee als ik iets echt niet wil?  
-Wat doe ik als iemand te dicht bij mij komt staan?  
-Kom ik wellicht zelf te dicht bij anderen staan?  
-Welk effect heeft mijn (lichaams)houding op anderen. 
-Hoe loop ik langs een bedreigende groep mensen?  
-Hoe ga ik om met groepsdruk? 
Meer weten? Kijk op www.rotsenwater.nl.   

http://www.rotsenwater.nl


Zwerfstenen 
Het is een hype, zwerfstenen beschilderen en ergens neerleggen, zodat ze mee kunnen worden genomen om te gaan zwerven 
naar andere plaatsen. De kinderen in groep 3B beschilderden de stenen met acrylverf, zodat er geen schadelijke verfresten in het 
milieu terecht komen als we ze laten zwerven. We zijn benieuwd waar ze gaan zwerven. We volgen het op Kei Tof Walcheren.  



Verkoop meubilair 
Deze kasten, tafels en stoelen worden te koop aangeboden.  
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, dan kunt u con-
tact opnemen met Ellen Wijs. 
Telefoon: 0118-650305. Mailadres: e.wijs@onzewijs.nl.  

   

 

 

  



 



 


