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Juf Sanne
Afgelopen weken is Sanne afwezig geweest, omdat ze last had
van een te lage bloeddruk. Sanne wilde nog niet wereldkundig
maken, dat de lage bloedruk veroorzaakt werd door het
heugelijke feit dat ze ZWANGER is! We feliciteren haar van
harte!
Ze is op dit moment 12 weken zwanger en voelt zich langzaam
beter en fitter worden. Na de voorjaarsvakantie komt Sanne
weer op school.

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint maandag 26 februari en eindigt
op zondag 11 maart.

Activiteiten in De Boekenberg tijdens de voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. In Bibliotheek de
Boekenberg is weer veel leuks te beleven. Van een reptielendag tot
aan meerdere filmvoorstellingen. Klik hier en ontdek wat er te doen
is!

Prokind + SKS organiseren activiteiten voor leerlingen in voorjaarsvakantie
SKS Alles Kids heeft een bijzonder en afwisselend programma
opgesteld voor de 2e week van de voorjaarsvakantie. Zo kunnen de
kinderen genieten van verschillende activiteiten zoals speurtochten,
dansles, proefjes doen in Het Ontdek Lab, maar ook een vernieuwende
en leerzame rekentraining genaamd ‘Reken Bootcamp’ bijwonen. Het
gehele programma staat op de website van SKS Alles Kids
www.sksalleskids.nl/prokind2018.
Klik hier om uw kind(eren) aan te melden voor de verschillende
activiteiten; er zijn op dit moment nog voldoende plekjes.
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Regels m.b.t. het brengen van leerlingen naar school
We willen iedereen weer herinneren aan de regels die bij ons op school gelden m.b.t. het naar
school brengen van de leerlingen.
Groep 1/2: De ouders mogen hun kinderen in de klas
brengen. We vragen de ouders wel om de klas zo snel
mogelijk weer te verlaten. De leerlingen komen binnen via
de hoofdingang.
Groep 3/4: De ouders brengen hun kinderen tot aan de
deur van het klaslokaal. De leerlingen komen binnen via de
hoofdingang.
Gr. 5 t/m 8: De leerlingen komen binnen via de ingang van
de bovenbouw.
Ze verlaten de school ook via de ingang van de bovenbouw.
Wij verzoeken u om het gebouw om 08:30 uur en 13:15 uur te verlaten daar de lessen dan
beginnen.

Op tijd op school
Iedereen kan natuurlijk wel eens te laat komen.
We zien de laatste tijd dat kinderen flink te laat
op school komen.
We willen hierbij de ouders dringend verzoeken
er op toe te zien, dat de kinderen op tijd op
school zijn. We beginnen de lessen om 08:30
uur en 13:15 uur. Het is heel storend als
leerlingen later binnen komen.
We willen u er tevens op wijzen dat wij als school
bij te veel meldingen van te laat komen, dit
moeten melden bij de leerplichtambtenaar van
de gemeente.
Vanuit het Ministerie van Onderwijs, afdeling Dienst Uitvoering Onderwijs is er een
verzuimregistratie, welke gekoppeld is aan de verzuimadministratie van de school. Door deze
digitale registratie heeft DUO direct inzicht in het schoolverzuim van de leerlingen. Maar ook
zien ze de duur en de regelmaat van het verzuim en het te laat komen .

Ophalen leerlingen groep 1/2
We willen de ouders van de kleutergroepen vragen of zij om 12:00 uur en 15:15 uur bij het
uitgaan van de kinderen, binnen de hekken voor de hoofdingang willen wachten. Op die manier
kunnen de leerkrachten van kleutergroepen de ouders goed zien als zij de kinderen naar buiten
brengen.
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Schrijfster op bezoek
Maandag 12 maart komt Anne Woltz langs bij groep 5/6 (Vlasdreef)) in het kader van “Schrijver
op bezoek”. Dit in tegenstelling tot wat in de maandinfo van februari stond, gaat gr 5/6 niet naar
De Boekenberg, maar komt de schrijfster naar school.
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).

Rapport 1
Vrijdag 16 maart krijgen de leerlingen hun 1e rapport mee naar huis. Nog niet alle rapporten
zijn terug op school. Als u nog een rapport thuis heeft liggen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
meegeven aan uw kind.

Rapport avond
Dinsdag 20 maart is de rapportbespreking met de ouders. De
zogenaamde 10-minuten-gesprekken. Op deze avond ligt ook het
werk van uw kind(eren) klaar buiten de klas, zodat u het werk van uw
kind rustig kan bekijken. Het is de bedoeling dat u het werk van uw
kind doorkijkt voordat u aan uw 10-minutengesprek begint.
Alle ouders krijgen op 12 maart de uitnodiging mee met een strookje
waarop u kunt aangeven op welk tijdstip u het rapportgesprek wilt
houden. Dit strookje moet op woensdag 14 maart ingeleverd
worden, zodat de leerkrachten donderdag 15 maart de briefjes met
nadere informatie omtrent het precieze tijdstip van de
rapportbespreking kunnen meegeven.
Voor groep 8 zijn er geen 10-minutengespekken; dit i.v.m. de al eerder gehouden
adviesgesprekken.
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Bezoek aan het milieuhuis door de kleuters van de Jagerskreek.
Woensdag 21 maart brengt groep 1/2 A van de Jagerskreek een bezoek aan het milieuhuis.
Donderdag 22 maart brengt ook groep 1/2 B van de Jagerskreek een bezoek aan het
milieuhuis. Deze groepen gaat naar de tentoonstelling “Over nachten”.
Voor de kleine bezoekers is deze tentoonstelling een goede mogelijkheid om nachtdieren eens
van dichtbij te zien, te horen welk geluid ze maken en meer te weten komen over het leven dat
deze dieren leiden.
In het bos is het avond. Het lijkt stil, maar de dieren slapen nog niet. Als je
goed luistert hoor je de bosuil. Let op of je misschien de kleine oogjes ziet
van de ree en… die “vogeltjes” in de lucht???
Dat zijn de vleermuizen die vliegen tijdens de schemering, op zoek naar
eten…….

Voor beide kleutergroepen beginnen de lessen om 09:30 uur.
Ze gaan hier met de bus naar toe. Rond 11:45 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 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 aan Centrum voor de kunsten door gr 5/6 Vlasdreef
Op vrijdag 23 maart brengt groep 5/6 van de Vlasdreef een bezoek aan het Centrum voor de
Kunsten voor een kunstles.
Deze activiteit in de disciplines dans en beeldende kunst geeft de kinderen de mogelijkheid om
op vier verschillende manieren (dans, toneel, muziek of beeldende kunst) vorm te geven aan
het onderwerp “Het Wilde Westen”.
Een boevenbende maakt het stadje Buitelkruid onveilig. De twee rivaliserende bendes Cowbells en HorseHeads
moeten samenwerken om dit gevaar buiten de stad te krijgen én te houden. Ze moeten de hulp van de gevreesde
Indianenstam Buffelbeesten inschakelen om de boevenbende te slim af te zijn. Maar zullen zij bereid zijn om mee
te werken?

's Middags wordt er gewerkt aan een gezamenlijke
presentatie in de theaterzaal van het Centrum voor
de Kunsten Spijkenisse.
Deze presentatie begint om ongeveer 14.15 uur en
de ouders zijn welkom om deze bij te wonen. Het zal
verbazingwekkend zijn om te zien wat de leerlingen
zich in een korte tijd eigen maken.

Tijdschema:
8.20 uur:
8.30 uur:
±12.00 uur:
14.15 uur:
±15.00 uur:

Kinderen komen op school
We lopen gezamenlijk naar het Centrum voor de kunsten
We eten in het Centrum voor de kunsten. Let op: alle kinderen nemen
een pauzehapje en drinken mee + een lunchpakket
Belangstellende ouders worden bij het centrum voor de kunsten verwacht
om de presentatie te bekijken.
Kinderen die opgehaald worden gaan met hun ouders mee naar huis. De
andere lopen gezamenlijk met de leerkracht naar school en komen daarna
naar huis.
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Groep 7 en 7/8 inspireren om te leren programmeren
Vrijdag 23 maart krijgen groep 7 van de Jagerskreek en groep
7/8 van de Vlasdreef op school een gastles ‘Code-uur’. De
kinderen maken in deze les kennis met digitaal programmeren.
https://youtu.be/H0FzwH-GJ20
Digitaal tijdperk
Wij leven in een tijd waarin technologie de wereld om ons heen razendsnel
heeft veranderd, nog steeds verandert en zal blijven veranderen. Er vindt een transformatie plaats van een
industriële- naar informatiesamenleving. Dit heeft een enorme impact op de manier waarop we samenleven, leren
en werken.
Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk waarbij ze voornamelijk met behulp van internet informatie tot zich
nemen. Ze ontdekken geheel onbevangen de mogelijkheden van nieuwe technologie. Dit vraagt om digitale
vaardigheden. Door het ontwikkelen van digitale vaardigheden worden kinderen gestimuleerd op een nieuwe
manier creatief uiting te geven aan gedachtes, ideeën en oplossingen.

Paasontbijt
Donderdag 29 maart vieren we Paasfeest op school. U krijgt nog nader bericht over het
Paasontbijt.
We verwachten alle leerlingen gewoon om 08.30 uur op
school. Natuurlijk mogen ze die ochtend in hun pyjama naar
school komen!
Wilt u woensdag 28 april een bord, bestek, een beker, een
lepeltje en een eierdop mee naar school geven in een plastic
tas met de naam van het kind erop.

Pasen
Vrijdag 30 maart en maandag 2 april zijn de kinderen vrij.

VOORUITBLIK APRIL
Woensdag

3 april: Bezoek aan het milieuhuis groep 1/2 van de Vlasdreef.

Vrijdag

5 april: Bezoek aan Centrum voor de kunsten door gr 5 Jagerskreek
Om ongeveer 14:30 uur zijn de ouders welkom om de presentatie bij te wonen

Dinsdag

10 april: Bezoek aan het milieuhuis groep 3/4 van de Vlasdreef.

Donderdag 12 april: Bezoek aan het milieuhuis door groep 3 van de Jagerskreek.
Donderdag 19 april: Bezoek aan het milieuhuis door groep 4 van de Jagerskreek
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