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Ziekteverlof Juf Sanne
Sanne is de afgelopen periode met ziekteverlof thuis. Ondanks het tekort aan invalkrachten
en enkel collega’s die afwezig waren door griep, hebben we de deze periode door de
flexibiliteit van de leerkrachten de groepen toch steeds kunnen ‘bemannen’. Het betekende
soms wel dat kinderen een ander gezicht voor de groep hadden. We proberen dit zoveel
mogelijk te voorkomen. Daarnaast hebben we er voor gekozen om groep 8 op vrijdag over
de andere groepen te verdelen.
We weten niet hoelang Sanne last zal houden van de gevolgen van haar lage bloedruk. We
zullen in ieder geval zoveel mogelijk rekening houden met de continuïteit in alle groepen. U
begrijpt dat dit soms een puzzel is.
We rekenen op uw begrip en wensen Sanne een spoedig herstel.
Gescheiden afval
Zoals u in de maandinfo van januari heeft kunnen lezen is de school aangesloten bij het
afvalbeleid van de Gemeente Nissewaard.
Omdat hiervoor dan ook verschillende afvalbakken nodig waren, heeft de overblijft voor alle
lokalen, keuken en natuurlijk ook de overblijf zelf de aanschaf van 48 afvalbakken
gesponsord. In elk lokaal komen dan 3 afvalbakken (voor papier, plastic/drinkpakjes en
restafval) te staan. Hartelijk dank hiervoor!

Voorlichtingsles door politie aan groep 8 van de Vlasdreef.
Vorige week heeft groep 8 (vlasdreef) een voorlichtingsles gekregen van
twee wijkagenten. Tijdens de les werden de leerlingen bekend gemaakt
met www.vraaghetdepolitie.nl. Dit is een website waar jongeren met de
politie kunnen chatten, vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen
vinden op veel vragen. De leerlingen waren betrokken en enthousiast
tijdens de les. De leerlingen hadden leuke en interessante vragen en
deden heel goed mee. Tijdens de les is er gesproken over het gebruik
van social media, pestgedrag online en het onderwerp sexting (het
versturen van naaktfoto’s van jongeren over het internet). Het doel van
de les was om de leerlingen bewust te maken van hun online gedrag en
de gevolgen daarvan. Deze les zal binnenkort ook in groep 7 en groep 8
van Jagerskreek gegeven worden.

Adviesgesprekken groep 8
Maandag 5 februari, dinsdag 6 februari en donderdag 8 februari vinden de
adviesgesprekken voor groep 8 van de Jagerskreek plaats.
Op maandag 5 februari vinden de adviesgesprekken voor groep 8 van de Vlasdreef
plaats.
De ouders van beide groepen 8 hebben hier inmiddels al een uitnodiging voor ontvangen.
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Open dag.
Op woensdag 7 februari houden alle openbare scholen de gehele
ochtend open dag. Alle scholen van Prokind zetten dan hun deuren
open voor alle vaders, moeders, opa’s en oma’s, toekomstige ouders
en iedereen die belangstelling heeft. Nieuwe geïnteresseerde ouders
zijn welkom, met hun kind, voor een rondleiding door de school
tussen 08.30 uur en 12.15 uur. Kent u mensen die nog geen keuze
voor een basisschool voor hun kind hebben gemaakt, nodigt u ze
dan vooral uit, een kijkje te komen nemen bij ons op school. Wij
hopen u, onder het genot van een kop koffie/thee op deze ochtend
te mogen begroeten. Ondanks het feit dat u al aardig bekend bent
met ons en de school, denken wij dat een bezoek zeker de moeite
waard is

Bezoek kinderboerderij groep 3 van de Jagerskreek
Donderdagochtend 8 februari gaan de groep 3 van de Jagerskreek naar de
kinderboerderij.
Ze krijgen daar dan een les over het verzorgen van een huisdier.
Na een korte inleiding gaan de kinderen in groepjes met
opdrachtkaarten en een opdrachtenboekje aan het werk.
Groep 3 gaat hier in de ochtend met de bus naar toe en zijn voor
de middagpauze weer terug op school.
Wilt u uw kind a.u.b. € 2,00 meegeven voor het vervoer met de
bus. Heeft u zelf een OV- kaart dan mag u deze uiteraard
gebruiken. Als uw kind niet heeft betaald kan het niet mee en
blijft dan op school achter in een andere groep.

Bezoek kinderboerderij groep 4 van de Jagerskreek
Dondermiddag 8 februari gaan de groep 4 van de Jagerskreek naar de kinderboerderij.
Ze krijgen daar dan een les over het verzorgen van een huisdier.
Na een korte inleiding gaan de kinderen in groepjes met opdrachtkaarten en een
opdrachtenboekje aan het werk.
Voor groep 4 begint de les om 13:15 uur. Ze gaan hier met de bus naar toe. Omdat de
kinderen hiervoor om 12:30 uur op school moeten zijn, komen ze ’s morgens om 11:30 uur
naar huis. Rond 14:45 uur zijn de kinderen weer terug op school.
Wilt u uw kind a.u.b. € 2,00 meegeven voor het vervoer met de bus. Heeft u zelf een OVkaart dan mag u deze uiteraard gebruiken. Als uw kind niet heeft betaald kan het niet mee en
blijft dan op school achter in een andere groep.
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Schoolconcert groep 7 Jagerskreek
Dinsdagmiddag 13 februari bezoekt groep 7 van de Jagerskreek theater De Stoep voor
een schoolconcert.
Met een trom de wereld om
Trommels zijn er in alle soorten en maten en er is niets leuker dan er ook op slaan. Het kan
met je handen en het kan met verschillende stokken en het mooie is dat ze allemaal anders
klinken en ook uit andere delen van de wereld komen. Bij deze voorstelling
organiseren we een percussie jamsessie waarin kinderen mogen meedoen
op het podium om samen een ritme uit één van die landen te spelen.
We gaan op een virtuele reis vanuit Nederland met natuurlijk het drumstel
naar de Antillen in de Atlantische Oceaan en we laten we liedjes horen uit
o.a. Afrika en Zuid-Amerika. Zo leren de kinderen welke muziek uit welk
land komt en natuurlijk waar al die trommels die we meenemen vandaan
komen.
De kinderen komen ’s morgens om 11.30 uur naar huis en worden om 12.45 uur weer met
de fiets op school verwacht. We fietsen dan samen naar de Stoep. Na afloop fietsen we
terug naar school, vanwaar de kinderen naar huis komen.

Studiemiddag Prokind
Op woensdag 14 februari is er een studiedag van Prokind Scholengroep.
Alle kinderen zijn deze dag vrij van school. Vergeet u niet om afspraken te maken met de
kinderopvang als dat nodig is.

Instuif
Woensdag 21 februari is er weer een instuif op beide locaties.
Er is weer van alles te doen voor de leerlingen van onze school. De kinderen komen deze
ochtend om 12.00 uur naar huis. De instuif begint om 13.00 uur. De kosten zijn €1,50 per
kind. Je mag een vriendje of vriendinnetje mee nemen. Ook ouders zijn welkom om een kijkje
te komen nemen en een kopje thee of koffie te drinken.
Om 15.00 uur is de instuif afgelopen.
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Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint bij ons op school op maandag 26 februari en eindigt op
zondag 11 maart
Activiteiten in de 2e week van de voorjaarsvakantie.
De leerlingen hebben een flyer en een begeleidende brief ontvangen over de activiteiten die
georganiseerd worden door Prokind in samenwerking met de SKS in de 2e week (maandag 5
t/m vrijdag 9 maart) van de voorjaarsvakantie.
U kind kan genieten van verschillende activiteiten zoals speurtochten, dansles en proefjes
doen in Het Ontdek Lab.

VOORUITBLIK MAART

Schrijver op bezoek
Maandag 12 maart brengt groep 5/6 (Vlasdreef)) een bezoek aan de Boekenberg. In het
kader van “Schrijver op bezoek”, komt Anne Woltz langs.
Anna Woltz (Londen, 29 december 1981) groeide op in Den Haag.
Als vijftienjarige schreef ze een jaar lang columns voor de Volkskrant
over haar leven op school. Die stukjes werden gebundeld
in Overleven in 4B. In 2002 kwam haar eerste kinderboek uit: Alles
kookt over. Woltz studeerde Geschiedenis in Leiden en is nu fulltime
schrijfster; ze heeft twintig boeken op haar naam.
Mijn bijzonder rare week met Tess (2013) werd bekroond met een
Vlag en Wimpel van de Griffeljury; de Nederlandse filmrechten van
het boek zijn verkocht aan Bind Film. Honderd uur nacht (2014) won de Nienke van Hichtum-prijs
2015, Gips (2015) werd bekroond met de Gouden Griffel 2016 en Alaska (2016) kreeg een Zilveren Griffel. Haar
boeken worden vertaald in het Engels, Frans, Duits, Hongaars, Sloveens, Servisch, Lets, Pools, Deens, Noors,
Japans en Taiwanees.
Zo’n vijftig dagen per jaar bezoekt ze scholen en bibliotheken om kinderen en jongeren te vertellen over het
verzinnen van verhalen. Dat vind ik geweldig om te doen (en ja, als ik dierentuinen zou mogen bezoeken om
apen en olifanten te vertellen over mijn boeken, dan zou ik dat óók doen). En ik vind het ook fantastisch dat mijn
boeken prijzen winnen, dat Mijn bijzonder rare week met Tess verfilmd gaat worden en dat mijn boeken
vertaald worden in maar liefst twaalf talen (namelijk: Engels, Duits, Frans, Hongaars, Sloveens, Servisch, Lets,
Pools, Deens, Noors, Japans en Taiwanees).

Omdat de les om 14:00 begint zijn de kinderen om 11:30 uur uit. De kinderen worden om
13:15 uur weer op school verwacht en wandelen dan naar de Boekenberg. Rond 15.30 uur
verwachten we de leerlingen weer terug op school.

