Koningsontbijt, Koningsspelen en verjaardagsfeest van de juffen en meesters
Morgen is het dan zover: de Koningsspelen. We zullen gaan genieten van het
Koningsontbijt, de Koningsspelen en de juffen- en meestersverjaardag. De schooldeur zal
om 8.20 uur opengaan en de kinderen van de groepen 1 t/m 6 worden die dag uiterlijk
om 8.30 uur in hun eigen klas verwacht. In de klas staat dan het ontbijt voor alle
kinderen klaar. Na het ontbijt zullen we in kleine groepjes, bestaande uit leerlingen van
groep 1 t/m 6, van start gaan met de Koningsspelen en spelletjes doen in en rond de
school. Om 12.00 uur kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 weer op school worden
opgehaald. We zouden het leuk vinden als de kinderen die dag gekleed kunnen komen in oranje,
rood, wit en blauw. De kinderen hoeven die dag géén eten en drinken mee te nemen voor 10.00 uur
en ook voor het ontbijt wordt gezorgd. de groepen 5 en 6 duiken ‘s middags in het zwembad. Zij
doen namelijk mee met de Koningsmatch en zwemmen in het zwembad Aquarijn! De kinderen van
de groepen 7 en 8 hebben op deze dag de Scala sportdag. Op naar een leuke dag!
Het wordt morgen een warme dag, u mag uw kind een flesje met water meegeven, zodat het in
ieder geval genoeg kan drinken tussendoor.
Schooltijden
Zoals u weet, gaat onze bel om 08.20u en om 13.05u en mogen de kinderen vanaf
groep 3 zelfstandig naar binnenkomen. Afgelopen periode hebben we nog met de
pleinwacht gewerkt. Zij bleven dan nog 5 minuten buiten. Inmiddels is iedereen
gewend aan de tijden en is het concept pleinwacht niet meer nodig. We willen u
dan ook vragen om uw kinderen niet te vroeg naar school te laten gaan. De
officiële lestijd start om 08.30u en om 13.15u. Uw kind heeft dus genoeg tijd om
tussen de aangegeven tijden op tijd de school in te lopen.
Verkeersles buiten in de wijk
In de week van 9 april waren in alle groepen weer de laatste verkeersles buiten.
Het was een hele klus om ouders/vrijwilligers bij elkaar te krijgen om de kinderen te begeleiden
tijdens een fietsrondje in de wijk, een wandeling door de wijk en het proefverkeersexamen te laten
fietsen. Het is echter wel weer allemaal gelukt! Fijn dat er toch ouders en vrijwilligers de tijd
hebben genomen om de kinderen te begeleiden en meer te leren over het verkeer!
Website nieuws
Voor de meivakantie zullen de leerkrachten weer een stukje aanleveren op hun groepspagina. Mist
u nog iets op onze website? Dan kunt u dat doorgeven aan de locatieleider.
Ouderkamer programma
De ouderkamer is open van maandag t/m vrijdagmorgen voor een kopje koffie en/of thee. U kunt
zelf inschenken waar u behoefte aan heeft en met andere ouders van gedachten wisselen. Op
vrijdagochtend is altijd een aantal leden van de AC aanwezig om koffie of thee mee te drinken.
Lijkt het u gezellig om hier eens bij aan te schuiven en zo nu en dan de AC mee te helpen, dan bent
u van harte welkom.

Afname eindtoets Route 8
Vandaag hebben de kinderen hard gewerkt aan de adaptieve eindtoets in groep 8. Op alle SCOPE
scholen wordt de Route 8 afgenomen. De schooladviesgesprekken zijn geweest en de kinderen
hebben zich al aangemeld op de verschillende scholen. Dit advies is leidend voor de plaatsing van
uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op
basis van het schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven.
Vanaf 2015 zijn alle leerlingen uit het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te
maken. Met de eindtoets kan uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd
heeft op het gebied van taal en rekenen. Daarnaast is de afnamedatum van de eindtoets
verschoven van februari naar april/mei. Op deze manier heeft uw kind langer onderwijs gehad en
meer kennis opgedaan. Wilt u meer weten over de Route 8? https://route8.nl/ of bekijk het
filmpje van Route 8.
Cursus Positief opvoeden! (Triple P)
Wegens veel animo start op 22 mei a.s. van 19.30 - 21.30 uur nog een cursus Positief Opvoeden
(Triple P) in Leiden. Voor ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar met emotionele en/of
gedragsproblemen.
Ouders leren het lastige gedrag van hun kind beter begrijpen, een positieve band met hun kind
ontwikkelen, aandacht besteden aan gewenst gedrag, omgaan met ongewenst gedrag en voorkomen
dat situaties uit de hand lopen.
De opvoeding van kinderen is een belangrijke, maar soms zware taak. Simpele, duidelijke tips over
hoe om te gaan met lastig gedrag kunnen heel prettig zijn. De cursus ‘Positief opvoeden’ kan deze
tips geven.
De cursus duurt 8 weken en bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 3 telefonische
contacten met de trainer, kosten € 25,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden via www.cjgcursus.nl of via deze link

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

Tussenschoolse opvang
Het wordt weer lekker weer en de kinderen zullen dan vaker buiten eten. Zou u de
broodtrommel willen voorzien met de naam van uw kind?
Schoolfruit Periode is afgerond
Deze week was het de laatste week dat wij vanuit het Europese schoolfruitproject
fruit en groente hebben mogen ontvangen. Wij willen dit echter wel door gaan
zetten met uw hulp. Woensdag, donderdag en vrijdag blijven onze fruit- en
groente dagen. u doet toch ook mee? Geef uw kind op die dagen fruit of groente
mee, zo blijven we het goede voorbeeld geven!
Kind op Maandag
Week 16: 16 t/m 20 april 2018
De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 5
De ark gaat terug, 1 Samuël 6:1-7:1
Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22
Week 17: 23 t/m 27 april 2018 (27 april is Koningsdag)
Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-10
De ontmoeting met Samuël, 1 Samuël 9:11-25
Saul wordt gezalfd, 1 Samuël 9:26-10:4
Belangrijke data:
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mei

KoningsSpelen & verjaardagen leerkrachten groep 1-6
Scala sportdag groep 7 en 8
meivakantie
Koningsdag alle kinderen vrij
hemelvaart
Eerste schooldag na de meivakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 17 mei 2018

