Nieuwsbrief april 2021

Belangrijke data
Ma of di. 12/13 april:
Wo. 14 en Vr. 16 april:
Vr. 16 april:
Wo. 21 april:
Vr. 23 april:
Vr. 23 april:
Di. 27 april:
Ma. 3 mei t/m Vr. 14 mei

Start Ramadan
Praktisch Verkeersexamen groep 8
Gastles 1 over voeding groep 5a en 5b
Dag van de Basisschool, online
Groep 6 Hermitage JINC
Voedingsles 2 groep 5a en 5b
Koningsdag, de kinderen zijn VRIJ.
Meivakantie.

Nieuws uit de groepen 1/2
Vanaf maandag 12 april gaan de kinderen van groep 1D ook op woensdag naar
school. Dat betekent 5 dagen per week.
Maandag t/m woensdag staat juf Wendy voor de groep, op donderdag en vrijdag juf
Hajar.
Deze aanpassing heeft invloed op de groepen 1/2 A en 1/2 B.
Dat betekent:
Op woensdag staat invaljuf Gerda voor groep 1/2 A.
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Berta voor groep 1/2 B.
Dinsdag staat invaljuf Gerda voor groep 1/2 B.

Nieuws uit de groepen 8
Woensdag 14 april zullen de leerlingen van groep 8 het praktisch verkeersexamen
ondergaan.
Het examen vindt plaats in de Watergraafsmeer! Wij wensen alle van groep 8 veel
plezier en succes!

In week 15 maken de leerlingen van groep 8 de digitale Centrale Eindtoets. Ook
hierbij wensen wij alle leerlingen van groep 8 veel succes!

Leesproject ‘Maatje op afstand’
Onze school doet voor de derde keer mee aan het online leesproject ‘Maatje op
afstand’ van de ABN AMRO. Tijdens deze wintereditie lezen een aantal kinderen één
keer per week een half uur online met hun maatje uit een mooi leesboek. Zowel de
vrijwilligers als de kinderen lezen enthousiast mee! Deze editie is alweer bijna
afgelopen, hopelijk volgen er snel meer.

Rondom de Klas
Op maandag 15 maart is een heel bijzonder project gestart voor de kinderen van
groep 3 en 4. Zesendertig kinderen lezen elkaar in hele kleine groepjes voor uit
"Boef en de agent’ "en "De kleine dino gaat op pad, onder leiding van een
buurtbewoner of student.
Om 8.15 uur staan de ‘hulpjuffen’ en -’meesters’ al voor de deur van de school. Niet
alleen voor het lezen, maar ook voor de verdieping van woorden (echt begrijpen wat
er staat) en verdieping van verschillende achtergronden wordt tijd vrijgemaakt.
Voor zowel de begeleiders als de kinderen een blij en leerzaam begin van de de
dag.
Tot de zomervakantie zal Rondom de Klas deze lessen 4 ochtenden per week
verzorgen. Zo kunnen we samen sterker uit deze lastige periode komen.

Bevo
De kinderen van groep 3 en 4 zijn bij bevo bezig geweest met de lente en wel met
het maken van lentedieren.

Met de groepen 5-8 hebben we droomhuizen gebouwd- thema Architectuur

Schooljudo voor de groepen 4 t/m 8
Onze school is op 8 maart begonnen met het programma van Schooljudo.
Met echte judomatten en judopakken wordt het gymlokaal voor acht weken
omgetoverd tot een dojo.
Middels de zeven waarden van Schooljudo maken wij kind en klas krachtig. De
waarden van Schooljudo zijn: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing,
weerbaarheid, discipline en plezier. Dit schooljaar staat de waarde 'vertrouwen'
centraal en dat zie je terug in de judolessen van Entertrainer Peter.
Schooljudo gelooft dat ieder kind uniek is en dat judo het ultieme middel is om een
kind in zijn of haar kracht te zetten, zowel motorisch als sociaal-emotioneel. Dit sluit
goed aan bij waar de school voor staat, namelijk: gelijke kansen voor ieder kind,
goed met elkaar omgaan en het ontdekken van je (sportieve) talenten.

