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nieuwsbrief
Bijbelverhalen
Bij de Bijbelverhalen beginnen we deze week met de verhalen die horen bij de 40-dagentijd, de periode die
vooraf gaat aan Pasen. We volgen dit jaar in grote lijnen het Johannesevangelie en beginnen bij Joh. 2: de
tempelreiniging en een genezing op de sabbat. Volgende week vertellen we over de man die blind geboren was
en over Lazarus. De thema’s zijn Ontdekkingen over Jezus en Jezus is machtig.

Projectweken: Kunst
Eén keer per schooljaar gaan we met alle groepen met een groot project aan de slag en dit jaar kozen we voor het
onderwerp KUNST. Er worden diverse facetten van kunst belicht, er wordt kunst bekeken & besproken en er
wordt natuurlijk ook heel veel kunst gemaakt! Er wordt niet alleen gewerkt in de eigen groep, maar ook
groepsdoorbrekend, dat wil zeggen dat kinderen naar een andere groep kunnen gaan om daar met een andere
kunstvorm/kunstenaar aan het werk te gaan dan in hun eigen groep.
Op donderdagavond 28 maart wordt het project afgesloten met een inloopavond, waarbij alle ouders en kinderen
natuurlijk overal mogen kijken. Deze avond is van 18:30 tot 19:45 uur. Op deze avond zijn er drie kunstwerken te
koop. De schilderijen zijn afkomstig uit het bestuurskantoor van onze stichting en ter beschikking gesteld na een
verhuizing. Er kan op deze werken geboden worden door het bedrag dat u ervoor over hebt op te schrijven en in
een pot te deponeren. De hoogste bieder mag met de buit naar huis.
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 gaan op dinsdag 26 maart met een bus naar het Rijksmuseum, om daar mee
te doen aan het programma 'Proef de Gouden Eeuw'. In een museum mag je nooit ergens aankomen... behalve
tijdens deze kennismaking met het dagelijkse leven uit de Gouden Eeuw. Tijdens de actieve rondleiding worden
alle zintuigen van de leerlingen aangesproken. De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het
atelier van Rembrandt, voelen hoe zacht de jurken van rijke dames waren en ontdekken de geluiden van de
Nachtwacht.
De kinderen krijgen van ons eten& drinken voor de ochtendpauze, zodat ze de tas op school kunnen laten. We
lunchen gewoon weer op school.

Ouderbijdrage
Op de basisschool is het onderwijs gratis. Dat is een groot goed en dat willen we graag zo houden. Toch vragen wij
van ouders een eigen bijdrage, omdat er veel uitgaven zijn waarvoor de subsidie die wij van de overheid
ontvangen, niet toereikend is.
De ouderbijdrage die wij vragen is voor de extra’s, de dingen die wij belangrijk en leuk voor de kinderen vinden.
Bibliotheek- en voorleesboeken, spelmateriaal voor de kleuters, teken- en handvaardigheidspullen, uitstapjes,
Sinterklaas (strooigoed, cadeautjes), beloningsstickers, verjaardagskaarten, muziekinstrumenten,
workshopmiddagen, cadeautjes voor Vader- en Moederdag, avondvierdaagse, eindejaarsfeest. Dat soort zaken.
De ouderbijdragen komen terecht in het schoolfonds. Het schoolfonds wordt door de directie beheerd en door
de MR en OR gecontroleerd. Als richtlijn hebben bestuur en (G)MR een bedrag van € 30,00 per leerling bepaald,
of € 3,00 per maand voor kinderen die later instroomden. De bijdrage is echter vrijwillig en er zijn ouders voor wie
het lastig is dit bedrag te betalen. Zij kunnen ervoor kiezen een lager bedrag over te maken of geen bijdrage te
geven. Anderzijds blijken er ook altijd ouders te zijn, die méér kunnen en willen bijdragen en dat waarderen wij
zeer.
Het bankrekeningnummer van het schoolfonds is: NL75 RABO 0309.8125.34

Betaalde u nog niet voor de TSO (de begeleiding door ouders tijdens het buitenspelen na de lunch) en wilt u dat
wel, dan houden we ons daarvoor natuurlijk alsnog van harte aanbevolen! Voor de TSO is het richtbedrag dat we
nodig hebben € 30,- voor kinderen uit de bovenbouw en € 25,- voor de onderbouw. Het nummer van de TSO
rekening is NL 50 RABO 0309.8355.85. Alvast hartelijk bedankt!

De Kangoeroewedstrijd
Maar liefst 76 leerlingen van onze school doen op donderdag 21 maart mee aan de wereldwijde wiskunde
wedstrijd W4kangoeroe. Het zijn kinderen uit de groepen 3 t/m 8 en zij hebben veel zin in deze uitdaging!
De antwoorden worden opgestuurd naar de organisatie. Zo rond de meivakantie worden de winnaars bekend
gemaakt. Alle deelnemers krijgen een certificaat.
Vindt u het leuk om hier meer over te lezen, kijk dan op http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/.

Kanjertraining
Op onze school is Judith van der Kruijt opgeleid tot gedragsspecialist en zij is ook de zogenaamde Kanjer
coördinator. Onderstaand stuk is van haar hand.
Op onze school speelt de Kanjertraining een belangrijke rol. Het is méér dan alleen een methode voor sociale
veiligheid. Met de Kanjertraining willen we o.a. het onderling vertrouwen in de groep bevorderen. Vertrouwen is
de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
Andere doelen van de kanjertraining zijn:
* Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen.
* Het aanleren van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten.
* Bewustwording van eigenheid van leerlingen.
* Verantwoordelijkheid nemen.
In de verschillende groepen oefenen we de vaardigheden door middel van rollenspel. De kinderen maken kennis
met gedragstypetjes (petten). Om gedrag uit te beelden maakt de Kanjertraining gebruik van kleuren. De kanjer is
zichzelf, we noemen dat de witte pet. De kleur wit staat niet op zichzelf. Het kan gecombineerd worden met
zwart, rood en geel.
Het gaat mis als je niet doet als jezelf. We vinden het belangrijk om de kanjertaal te spreken binnen de school. We
gaan respectvol met elkaar om. Wil je te vertrouwen zijn? Dan houd je rekening met het gevoel van je
klasgenoten.
In de groep zijn we bezig met verschillende vertrouwensoefeningen. Vraagt u er gerust naar bij uw kind!

Nederlandse Kinderjury
Lezen is een enorm belangrijk vak en wij stimuleren het op verschillende manieren. Om te beginnen wordt er
natuurlijk dagelijks in alle groepen door de leerkracht voorgelezen. Ook laten wij kinderen uit de bovenbouw
voorlezen bij kleuters en doen we mee met de nationale voorleesdagen en de voorleeskampioenschappen. Ook
met boekbesprekingen willen we kinderen enthousiast maken voor lezen. We promoten nu het meedoen met de
Nederlandse Kinderjury. Hierbij kunnen kinderen recensies schrijven over gelezen boeken: vind je het boek
spannend/grappig/verdrietig/saai/leuk/moeilijk? Hoeveel sterren geef jij dit boek? Raad je dit boek aan andere
kinderen aan? Ook mogen de kinderen stemmen op hun favoriete boek dat is verschenen in 2018. Verhalen,
prentenboeken, gedichtenbundels, bloemlezingen en informatieve boeken; alle kinderboeken die in 2018
uitkwamen doen mee.
Wie mag er stemmen? Iedereen tussen 6 en 12 jaar kan meedoen aan het stemmen via www.kinderjury.nl. Er zijn
twee leeftijdsgroepen, die elk hun eigen winnaar kiezen: 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. Iedereen die stemt krijgt
twee keer een krant van Kidsweek in de bus.
Wanneer? De stemperiode voor de Kinderjury 2019 loopt van 6 maart t/m 26 juni. Op school stimuleren we
iedereen om recensies te schrijven. Stimuleert u thuis het lezen ook?

In het kort

• Even voor de zekerheid nog een keer herhaald: ook onze school doet morgen mee met de landelijke
onderwijsstaking. De school is dus morgen gesloten.
• Meester Leon kan in elk geval niet naar het Malieveld, want hij werd deze week opnieuw vader! Grote vreugde
en dankbaarheid bij hem, zijn vrouw en hun dochter om de geboorte van zoon en broertje Thorsten. De vlag kan
dus uit bij JH van Straten van Nesplantsoen 18.
• Dank aan de ouders die gisteren hielpen bij de workshops in groep 3 en 4; het is mede daardoor een heel
geslaagde ochtend geworden!
• Maart is de verjaardag-maand van vier nieuwe kleuters, die inmiddels zijn gestart of bijna gaan starten op onze
school: in groep 1a Tiffany Vermeulen, in groep 1b Sophia Kolster en Guusje Stolwijk en in groep 1c Emma van
Eerde. Een heel fijne schooltijd gewenst!
• In de tweede helft van maart worden de landelijke opschoondagen gehouden. Omdat wij dan met de
projectweek bezig zijn, hebben wij het opschonen wat naar voren gehaald. De groepen 6 en 7 hebben afgelopen
dinsdag rondom de school zwerfvuil opgeruimd en het was indrukwekkend (en dus ook verbijsterend!) wat er
opgeraapt is aan rotzooi. We hopen de kinderen door deze actie bewust te maken voor hun verantwoordelijkheid
voor onze leefomgeving. Groep 6 heeft op het afvalstation in Alphen ook nog een gastles gevolgd; goed bezig.
• Woensdag de 20e is de gymzaal aan de Biezen in gebruik als stemlokaal en daardoor vervalt de gymles van de
groepen 3 en 4 die dag.
• Op die woensdagmiddag zal onze voorleeskampioen Nienke meedoen aan de kwartfinale in Leiden; veel succes!
• Tennisvereniging Boskoop geeft de komende twee weken gastlessen tijdens onze gym-uren. Op vrijdag 29
maart zullen de groepen 5 t/m 8 tennisles krijgen op het TVB-park. Voor groep 5 zoeken we (groot)ouders die de
leerlingen willen rijden naar de Tennis Vereniging Boskoop, Mendelweg 14A. De leerlingen vertrekken om 8:30
uur van school. Om 9:45 uur vertrekken we vanaf de tennisvereniging weer richting de Rozenlaan. Fijn als u kunt
rijden! Wilt u dit doorgeven aan de leerkracht?
Met de leerlingen van groep 6, 7 en 8 gaan we op de fiets naar de Tennisvereniging.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief meer informatie vanuit de tennisvereniging.
• Op woensdag 27 maart komt de gebedsgroep bij elkaar; fijn als u meedoet om 08.30 uur in het directiekantoor.
• Op dinsdag 2 april heeft groep 5 weer een Natuurwijsdag in het Bentwoud. Leuk voor de kinderen om te zien
wat er veranderd is in het bos sinds de herfst! Voor het vervoer doen we weer een beroep op de ouders.
• ‘Dit nummer is niet in gebruik’. Het kan zomaar zijn dat u afgelopen maandag deze melding kreeg toen u school
probeerde te bellen. Wij bellen tegenwoordig via internet en dat betekent dat er bij een internetstoring ook geen
telefoonverkeer mogelijk is. Dat was dus maandag ook het geval. Vervelend natuurlijk, als we onbereikbaar zijn,
maar meestal is het van korte duur.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 maart
Met een hartelijke groet, namens het team
Gerda Figee

