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In dit nummer o.a.:
Project groep 1,2,3
paasviering
Enquete Jochem Beenackers

In de groepen 1, 2 en 3 wordt gewerkt aan het project “Rikki”. Het
thema van dit project gaat over “je mag jezelf zijn” en vriendschap.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.
In alle groepen wordt de Kanjertraining structureel ingezet. In de
bovenbouw wordt er in de periode tot aan de meivakantie tijdens
de Kanjerlessen specifiek aandacht besteed aan “omgaan met social media”. Na de meivakantie volgt er een speciale Kanjeravond
over dit onderwerp voor alle ouders en leerlingen van de groepen
6, 7 en 8. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. (Noteert u 9 mei
vast in uw agenda!).
In deze nieuwbrief stelt Jochem Beenackers zich voor. Jochem
volgt een studie Sportkunde en verdiept zich in het verbeteren van
de gezondheid van kinderen.
Op donderdag 6 april heeft het team een studiedag van Stroomm.
De leerlingen zijn deze dag vrij!

Info OV

DATA
29 mrt: afsluiting project 1,2,3
30 mrt: OR vergadering
6 april: studiedag team, leerlingen vrij
11 april: Voorstelling “Muis”
Gr 1,2,3. MR vergadering
13 april: paasviering
14 t/m 17 april: paasweekend
18 t/m 20 april: eindcito gr. 8
20 april: sponsorloop
21 april: koningsontbijt

Tot slot:
Donderdag 13 april bent u van harte uitgenodigd voor de
paasviering met het thema “ Lente” op school. Van 13.30- 14.30
uur gaat u genieten van het optreden van alle groepen. Daarna
kunt u nog even gezellig napraten met een kopje koffie of thee.

Project Rikki
Ook dit jaar werken de twee basisscholen en de peuterspeelzaal weer gezamenlijk aan een project.
Dit jaar staan de prentenboeken van Rikki, het konijn met één slap oor, centraal. In groep 1,2,3 hebben voor het thema “jezelf zijn” en “vriendschap” gekozen. Dit thema sluit mooi aan bij onze Kanjerlessen. We besteden extra aandacht aan “anders mogen zijn”. Tijdens dit project wordt er volop geknutseld, gezongen, gerekend en natuurlijk komen er allerlei taalactiviteiten aan bod. Aankomende
week komen de peuters nog gezellig op bezoek om samen met het thema bezig te zijn. Woensdag
29 maart wordt het project met een kijkavond afgesloten. U bent tussen 18.00 en 19.30 uur van
harte welkom op school om de resultaten te bekijken.

Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Misschien heb je mij al rond zien lopen binnen de school op woensdagen. Om mezelf even voor te stellen. Mijn naam is Jochem, ik ben 22
jaar oud en ik zit in mijn 3e jaar van de studie Sport Kunde. Tijdens mijn
studie krijg ik regelmatig de mogelijkheid om ervaringen op te doen in
het werkveld, dus vandaar dat ik hier nu ook ben. Tijdens mijn stage
hier ga ik proberen de school te helpen om de gezondheid van de kinderen te verbeteren. Hiervoor is het wel van belang dat we weten waar
we staan, daarom ga ik binnen kort met de kinderen aan de slag met
een kleine vragenlijst over voeding en beweging en ontspanning. De groepen 1,2 en 3
krijgen de vragen mee naar huis om samen met de ouders in te vullen. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dit uiteraard graag, dit kan via en mail naar
been0015@hz.nl. De vragenlijst zal ook terug te vinden zijn in de bijlage van dezelfde
mail als deze nieuwsbrief.
Ik heb er zin in, jij ook? Met sportieve groet,
Jochem Beenackers

Nieuws van de oudervereniging

Op donderdag 20 april organiseert de
oudervereniging een sponsorloop.
Binnenkort hoort u hier meer van!

Voor de ontwikkeling van het praten is het niet bevorderlijk als uw kind de hele dag duimt of speent. Probeer dit,
vanaf de leeftijd van 2 jaar, overdag langzamerhand af te wennen. Na het vijfde jaar kan het duimen/spenen bij
het inslapen langzamerhand worden afgewend.
Het drinken uit een beker stimuleert de mondmotoriek evenals het afhappen van de lepel.
Een goede mond/lipsluiting stimuleert o.a. het slikken, het gehoor, een goede kaakstand en een goede articulatie”.
Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Kom dan naar het vrijblijvende
inloop spreekuur van Spreekatelier elke woensdag tussen 11.30 en 12.30u op Wielkamp 10 te Zaltbommel of
neemt contact op met de logopedist Veerle Rombout praktijkhoudend op Den Boogerd (elke donderdagochtend
onder schooltijd aanwezig).

