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Klasbord
Wij ontvingen het bericht dat sommige ouders geen toegang meer hebben tot Klasbord. Het
kan zijn dat de app een update heeft doorgevoerd. U kunt dit eenvoudig verhelpen door uit
te loggen bij Klasbord en vervolgens weer in te loggen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u
opnieuw de code bij de leerkracht vragen.

Koffie uurtje met de directie
In een vorige Waayernieuws heb ik u al bericht dat ik nog een aantal koffie uurtjes met de
directie zou inplannen. Tijdens deze momenten kunt u vrijblijvend binnen lopen om schoolse
zaken te bespreken die u aan het hart gaan. Ook kan ik me voorstellen dat er vooraf een te
bespreken onderwerp wordt aangedragen. Omdat het een inloopmoment voor alle ouders
betreft, is het minder geschikt voor individuele besprekingen over uw kind. Hiervoor kunt u
beter een individuele afspraak maken met de leerkracht of met ons.
Arjan en ik willen vooralsnog twee momenten hiervoor inplannen.



Woensdag 12 april van 8.30-9.30 uur
Maandag 12 juni van 8.30-9.30 uur

School!Week en open ochtend
Vandaag start de jaarlijkse School!Week. Een week waarin de openbare identiteit van onze
school centraal staat. Het thema is dan ook ‘Iedereen is welkom!’
In deze week houden we ook onze open ochtend. Dinsdag 21 maart bent u als ouder tussen
9.00-10.00 uur van harte welkom om een kijkje in de klas van uw kind te nemen.
Nieuwe ouders zijn van harte welkom tussen 9.00-11.30 uur.
Leerlingen zullen samen met ons vertellen over ons daltonsysteem en in de groepen is er
van alles te zien. In de kleutergroep zijn de kinderen druk bezig met het spelmateriaal van
Onderbouwd. In groep 3-4 wordt aandacht besteed aan de Vreedzame School en de
portfolio’s van de kinderen. De portfolio’s komen ook terug in groep 5-6 en daar willen ze
ook graag laten zien wat ze doen rondom het project ‘Kunst’. In groep 7-8 zijn bent u van
harte welkom om bijgepraat te worden over hun project ‘De ruimte’.

Restitutie bijdrage schoolreis
Volgende week ontvangen ouders van leerlingen die dit jaar mee op schoolreis zijn geweest
een bedrag van € 4,80 retour op hun rekening. U krijgt dit bedrag terug omdat uw eerder
betaalde bedrag hoger was dan de uiteindelijke gemaakte kosten.

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 3 en 4 is verplaatst naar woensdag 10 mei.

De Vreedzame School
Inmiddels zijn wij begonnen aan de laatste 2 lesblokken van dit jaar bij de Vreedzame
School. Blok 5 staat in het teken van leerlingmediatoren.
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Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken,
krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer.
Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als
leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij
helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Een steentje bijdragen gaat ook over het
uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Omdat wij nog in het invoeringstraject
zitten, worden de leerlingen nu alleen nog maar geïnformeerd over de functie van
leerlingmediator. In het nieuwe schooljaar mogen leerlingen uit de groepen 7 en 8
daadwerkelijk solliciteren naar de functie en zullen zij hiervoor worden opgeleid.
Wat kunt u nu als ouders bijdragen aan de Vreedzame School? Neem de tijd om naar het
verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een conflict heeft. Bedenk samen oplossingen
waar iedereen tevreden over is. Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis
nog gezelliger te maken en spreek af wie wat doet. Laat uw kind(eren) eens meedenken en
beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het kiezen van de
vakantiebestemming, zodanig dat het voor iedereen leuk is.

Maandbulletin maart/april 2017
Maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

20 School!Week

21
Open ochtend

22
Boomfeestdag
groep 7/8

23
24
Dansles groep 1-6

27

28

Voorstelling
Introdans groep
3-6
29

vrijdag

30
31
Dansles groep 1-6 Groep 1/2 vrij
Klassenlunch
groep 7/8
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4

5
6
7
Vliegensvlugge
Dansles groep 1-6
verteller groep 34
Boekdaten groep
5-6
Evacuatieles
groep 7-8

10

11

Schoolvoetbaltoernooi groep
7/8
12
1e Koffie-uurtje
met de directie!
8.30-9.30 uur

13
14
Dansles groep 1-6 Goede vrijdag,
Alle leerlingen vrij
Poëzielessen
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Maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

groep 3-8

17
2e Paasdag,
Alle leerlingen vrij

Paasviering
18
19
20
21
Eind CITO groep 8 Eind CITO groep 8 Eind CITO groep 8 Koningsspelen
Schoolvoetbaltoernooi groep
5/6 jongens

Dansles groep 1-6

24 april tot en met 5 meivakantie
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