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Tiende nieuwsbrief

Na een lekkere vakantie en nog een lang weekend zijn we

allemaal weer voldoende uitgerust om te starten aan alweer

de laatste 10 weken van dit schooljaar.

We starten deze week met de themaweek Be Happy. In de

klassen is daarover vorige week al het een en ander verteld.

De Themaweek

Alle klassen hebben op maandag 10 mei een envelop gekregen

waarop  “ top secret” en openen op 11 mei om 14.00 uur stond. In deze envelop stond de volgende boodschap:

Maandag 17 mei starten we met de themaweken, maar we gaan nog niet verklappen waarover de themaweken

gaan. Als je het volgende raadsel goed oplost, dan weet jij al waar het over gaat. De raadsels zijn:

Groep 1 en 2: Ik heb een t-shirt aan met zwart en geel. Wie ben ik?

Groep 3 en 4: Welk volk volgt altijd de Koningin?

Groep 5 t/m 8: Er wordt hier hard gewerkt vlakbij zeshoeken?

Vandaag worden in de klas de antwoorden besproken. Er staan de komende week een hoop leuke activiteiten

gepland. Deze activiteiten zijn voor iedere klas wat verschillend, dus houd Parro goed in de gaten voor al het

nieuws rondom de themaweek.

---------------------------------------------------------

Tess in de krant

In de PZC  vertelde Tess afgelopen week over haar

enthousiasme voor lezen en haar lievelingsboek. Ze is

geselecteerd voor het nationale leesteam van de

Kinderjury.

Afgelopen week zijn alle stemmen uitgebracht. We

horen vast snel of het favoriete boek van Tess de

meeste stemmen gekregen heeft.



---------------------------------------------------------

Kanjer

Groep 6 heeft elke woensdag een kanjerles. Op andere momenten komen natuurlijk ook verschillende

aspecten van de kanjermethode aan bod.

We leren naar elkaar luisteren, rekening te houden met elkaar en beleefd je mening te geven. We leren over

gevoelens, we leren vertrouwen hebben in elkaar en we geven elkaar

complimentjes.

Onlangs hebben we allemaal een maatje in de klas gezocht. Een maatje is

iemand waar je naar toe gaat als er iets aan de hand is en je kan het zelf

niet oplossen.

Een maatje hoeft dus geen vriend of vriendin van je te zijn,maar het kan

wel.

Als er een keer onenigheid op het plein is of je voelt je ergens rot over kan

je bij je maatje terecht.

We houden de volgende volgorde aan:

1. Probeer het zelf op te lossen.

2. Lukt dat niet, ga dan naar je maatje.

3. Is het dan nog niet opgelost, ga dan naar de pleinwacht of juf of

meester.

Op de foto zijn een paar maatjes samen te zien.

---------------------------------------------------------

Nieuws vanuit de groepen

Groep 1-2A

Op 21 april was het groot feest in de groep 1/2a. De juf vierde namelijk

haar verjaardag in de klas. De juf is enorm door alle kinderen verwend

met een dikke knuffel of een cadeau. Alle kinderen, en de juf natuurlijk

ook, zijn in hun allermooiste kleren naar school gekomen. Er waren

spidermannen, prinsessen, politieagenten en nog veel meer. Al deze mooie

kleren werden in een modeshow aan iedereen geshowd.

Om een echt feest van deze dag te maken zijn we

met de hele klas naar “Speeltuin Lammerenburg”

geweest. Wij hadden de speeltuin voor ons alleen.

De kinderen en de juf hebben er echt van

genoten. Er werd veel op de trampoline

gesprongen, van de hoge glijbaan gegleden, op de

fietsen door de speeltuin geraced en van de

kabelbaan gegaan. Dankzij alle kinderen heeft de

juf heeft een super leuke verjaardag gehad.



Groep 5

Het koningsfeest voor de vakantie was heel gezellig. We hebben buiten verschillende spelletjes gedaan en

mooie koningstegels geknutseld. Daarna hadden we heerlijk vakantie. Lekker even uitslapen en uitrusten.

De laatste periode tot aan de zomervakantie gaan we aan de slag met het geven van complimenten aan elkaar.

Daarnaast staan er steeds een aantal vaardigheden centraal zoals: ik kan samenwerken en ik werk

nauwkeurig. Deze twee projectweken gaan we werken rond BE HAPPY; we gaan verschillende dingen leren

over de natuur.

----------------------------------------------------------

Vorderingen schoolplein

De patio is inmiddels helemaal af en geopend.

De kinderen hebben er al gebruik van gemaakt.

Zo is er al heerlijk gespeeld, worden er

boterhammetjes gegeten en kleine activiteiten

gedaan.

De rest van het schoolplein is ook zo goed als

klaar. Het is erg mooi geworden. Hiernaast een

aantal foto’s.

Hopelijk kunt u allemaal snel weer gewoon op

school alles in het echt bekijken.



Vanuit de strandjutters

Meester Ronald met pensioen en een nieuwe medewerkster BSO

Op donderdag 3 juni gaat meester Ronald met pensioen. Meester Ronald

werkt voornamelijk op de VSO, BSO en pleinwacht diensten op

maandag, dinsdag en donderdag. De meeste kinderen zullen daarom

meester Ronald wel herkennen. De kinderen en het team zullen meester

Ronald erg gaan missen!

Nieuwe Juf

Mijn naam is Chewethy, 21 jaar en vanaf 1 mei 2021 werkzaam bij BSO de strandjutters.

Hierbij neem ik de plaats over van Ronald in verband met zijn pensioen.

Ik hoop hierbij alle kinderen een leuke tijd te kunnen bezorgen op de BSO.

Hopelijk tot snel allemaal!

BSO activiteiten meivakantie

In de meivakantie was het thema voor de BSO:

Breakout: naar buiten!

Dat betekent dat we natuurlijk veel naar buiten zijn

gegaan met de kinderen. Er was zelfs op één dag een

buiten challenge, waarbij de kinderen zo lang mogelijk

buiten moesten blijven.

De kinderen hebben toen zelfs buiten gegeten en

gedronken. Er was ook één middag een workshop,

waarbij de kinderen 3D robots hebben gemaakt.

Peutergroep

thema lente

De afgelopen periode waren de kinderen op de peutergroep bezig

met het thema lente. Ze hebben  kennis gemaakt met wat er in de

lente allemaal gebeurd. Zie hiernaast een aantal foto’s van de

activiteiten die we met de kinderen hebben gedaan.

Volgende Thema peutergroep

Het volgende thema is het thema knuffels. De kinderen mogen hun eigen knuffel meenemen naar de

Peutergroep. We zullen veel met de kinderen over hun knuffel in gesprek gaan. Hierdoor willen we de

kinderen op een spelende manier kennis laten maken met het thema knuffels.

----------------------------------------------------------



Agenda schooljaar 2020-2021

Vakantierooster 2020-2021

2 april 2021 Goede vrijdag

5 april 2021 Tweede paasdag

26 april t/m 7 mei 2021 Meivakantie

13 en 14 mei 2021 Hemelvaart

24 mei 2e Pinksterdag

26 juli t/m 3 september 2021 Zomervakantie

Studiedagen 2020-2021

1 juli 2021 donderdag

Bijzondere dagen

4 juni  2021 Schoolfotograaf

-------------------------------------------------------

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Onderstaand het vakantierooster voor komend schooljaar. Dit kunt u

alvast in uw agenda noteren.

25 t/m 29 oktober 2021 Herfstvakantie

27 december 2021  t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie

28 februari  t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie

15 april 2022 Goede vrijdag

18 april 2022 Tweede paasdag

25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie

26 en 27 mei 2022 Hemelvaart

6 juni 2e Pinksterdag

25 juli t/m 2 september 2022 Zomervakantie


