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Beste ouders/verzorgers,
Taalzee en Rekentuin
Onze school heeft al een paar jaar voor iedere leerling vanaf de 2 plusgroep een Taalzee en
Rekentuin account ingekocht.
Nu krijgen de oudste kleuters ook een account, deze is ook thuis te gebruiken. Als u interesse
heeft kunt u de inlog gegevens bij de juf of meester van uw kind ophalen.
Rekentuin is nu ook geschikt voor kleuters. Voor
groep 2 zijn er inmiddels zeven online rekenspellen
ontwikkeld. Zo kunnen ook de allerjongste spelers al
online rekenen oefenen.
De spellen Tellen, Getallen, Reeksen, Mollen, 1-23’tje, Vorm en Kleur en Figuur en Plaats bevatten nog
geen tekst en rekentekens, waardoor ze geschikt zijn
voor kleuters.
https://www.rekentuin.nl/
Taalzee is ook geschikt voor kleuters. Voor groep
2 zijn er inmiddels drie online taalspellen
ontwikkeld. Zo kunnen ook de allerjongste spelers
al online taal oefenen.
De spellen Zoek de Oe, Rijmen en Woordenschat
zijn voorzien van audio-ondersteuning waardoor
het ook geschikt is voor kleuters. Kinderen hoeven
dus nog niet te kunnen lezen om deze spellen te
spelen.
https://www.taalzee.nl/
Indien mogelijk raden wij aan om kleuters met een tablet in Rekentuin te laten oefenen.
Zo hoeven zij de muis nog niet te hanteren.

Met vriendelijke groet, Désirée van Buschbach, ICT

LAATSTE NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN VAN BLOK 2: WANNEER ZIJN DEZE
De laatste lessen van dit blok komen in zicht. Kijk goed wanneer de laatste lessen
plaatsvinden. Doordat er uitval is geweest van 1 of meerdere lessen zijn er extra lessen
ingepland.
Woensdag 11 april:
Laatste les racketsport voor de groepen 3 en 4
Dinsdag 17 april
Laatste les basketbal
Woensdag 18 april
Laatste les yoga/dans en laatste les balsport. Beide voor de groepen 1 en 2
Bij de laatste lessen zijn alle ouders welkom om te komen kijken. Wilt u aub geen vriendjes,
buren, broertjes/zusjes meenemen? Dan wordt het veel te druk en past het niet in de
speellokalen. U komt toch zeker ook?
AANMELDEN VOOR BLOK 3:
Op maandag 9 april worden de inschrijfformulieren voor de nieuwe naschoolse sportperiode
in de groepen uitgedeeld. Deze periode begint na de meivakantie. Aanmelden voor dit blok
kan op:




Dinsdag 10 april om 08.30 uur en 14.00 uur.
Woensdag 11 april om 14.00 uur.
Donderdag 12 april om 08.30 uur.

Voor de meivakantie wordt er bekend gemaakt of uw kind kan deelnemen of niet.

Veel plezier allemaal, Brenda Kaasjager

Songfestival
Vorige week donderdag zongen héél veel
leerlingen de sterren van de hemel tijdens het
jaarlijkse Songfestival. Overdag optredens voor
en door de leerlingen en ’s avonds de grote
finale voor ouders en belangstellenden.
De eerste keer op het podium in onze nieuwe
school was een groot succes!

FOEI Waarom zijn ongezonde dingen het lekkerst en zijn verhalen waar je slim
van wordt zo saai? En waarom mag ik niet in mijn neus peuteren terwijl die
gemaakt lijkt voor mijn vinger? Kortom, waarom is slecht leuk en goed saai?
Een aantal Montessori groepen is afgelopen donderdag naar de
theatervoorstelling FOEI in de Krakeling geweest. Ben je slecht als je stiekem
een beetje liegt of iets doet wat verboden is? In FOEI hebben we er een hoop
over geleerd. Want slecht zijn is toch het laatste wat je wilt!

Verslag Ouderochtend 4 april
Juf Erna en juf Mieke hebben op 4 april de aanwezige ouders informatie gegeven over het
jaarlijks terugkerende schoolreisje met overnachting, oftewel “op schoolkamp gaan”.
Elk jaar is dit een onderwerp dat veel vragen oproept bij ouders en het doel van deze
ouderochtend was om deze vragen te beantwoorden en zodoende zorgen bij ouders weg te
nemen.
De school doet elk jaar heel erg hun best om een locatie voor de schoolreisjes te kiezen die de
kinderen leuk vinden, waar veiligheid gewaarborgd wordt en waar de leerkrachten overzicht
kunnen houden. Via DigiDuif is er al een brief uitgegaan naar alle ouders met daarin de
bestemmingen per bouw voor dit schooljaar. Vanaf dit jaar is er ook voor gekozen om het
schoolreisje met overnachting pas vanaf de groepen 6 te starten, voorheen was dit vanaf
groep 5.
De school kiest er bewust voor om de kinderen die op welke reis dan ook vanuit school per
bus te vervoeren. Zo blijft er overzicht en is de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk
gewaarborgd. De kinderen worden bijna letterlijk van deur tot deur gebracht en gehaald, dit
geld voor alle klassen.
Voor de kinderen die op schoolreis met een overnachting gaan kiezen de leerkrachten en
directie voor een locatie met een omheining van het terrein. Dit jaar gaan de kinderen vanaf
groep 6 overnachten in een huisje van Kindervakantieland in Almere.
Juf Mieke liet via foto’s op het digibord de indeling van zo’n huisje zien, er zijn meerdere
slaapkamers met in elke kamer 3 stapelbedden dus plek voor 6 kinderen per kamer. De
kamers liggen in een lange gang met aan het eind van elke kamer een badkamer, 1 voor de
jongens en 1 voor de meisjes. De leerkrachten zelf die meegaan als begeleiding slapen in het
midden van de gang zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden. De grote
verantwoordelijkheid die zij dragen op dat moment weegt zwaar, maar desondanks richten ze
zich op het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken. Voor wat betreft het eten wordt
rekening gehouden met dieetwensen, de pasta is bijvoorbeeld vegetarisch en eventuele
hamburgers e.d. zijn halal.
Voor de kinderen zelf is het een hele leuke ervaring, ze zien en ervaren nieuwe dingen en de
onderlinge sociale controle is groot, de kinderen letten op elkaar.
Sinds een paar jaar gaat er een school telefoon mee waarin een groepsapp wordt
aangemaakt met de ouders van de kinderen die mee zijn. Daarin worden foto’s en filmpjes
gedeeld met de ouders zodat het thuisfront kan zien hoe leuk de kinderen het hebben. Voor
de kinderen is het een erg leuke ervaring die ze blijvende herinneringen mee geeft.
De volgende ouderochtend staat gepland op 11 april, Marc Welvaart zal de ouders
informeren over hoe zij bij kunnen dragen en het gezond houden van het gebit van hun
kinderen. Voor de kerstvakantie heeft Marc poetsinstructie gegeven aan de kinderen
zelf. In diezelfde periode was de schooltandarts ook aanwezig en die constateerde dat een
groot deel van de kinderen een slecht gebit hadden. Marc zal wat tips en informatie
geven over wat wij als ouders kunnen doen om de mondhygiëne te verbeteren of te
vergroten en daarnaast zal hij vertellen wat verschillende producten voor effect hebben
op het gebit zelf. Een heel interessant onderwerp voor ons als ouders! U bent vanaf
08:30 welkom, inloop is tot 08:45 waarna het informatieve deel zal beginnen. De koffie
en thee staan voor u klaar.

11 april

Tandenpoetsinstructie
voor ouders

18 april

Creatief bezig met je kind Anouk Castenmiller

23 mei

Sexting and Grooming,
bewustwording van de
gevaren van sociale
media

Qpido

Informele jaarafsluiting

Salima MakhloufAmekrane

Marc Welvaart,
mondzorgcoach

Een gezond gebit is niet
vanzelfsprekend, hoe kun
je als ouder je kinderen
helpen om hun
mondhygiëne op peil te
houden.
Samen met je kind
creatieve activiteiten
ondernemen, waarom en
hoe draagt dit bij aan hun
ontwikkeling
Waar worden kinderen
mee geconfronteerd op
sociale media en hoe
kunnen ouders hun
kinderen hierop
voorbereiden en/of
behoeden.

06 juni
20 juni
04 juli
11 juli

Terugblik op de
onderwerpen van het
afgelopen schooljaar en
vooruit kijken naar nieuwe
onderwerpen voor het
nieuwe schooljaar.

