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Afgelopen dinsdag zijn we met onze 

onderwijsgroepen gestart met een 

groot project: Veilig in het Verkeer. 

De leerkrachten hebben hierbij 

passende doelen gekozen om 3 

weken aan te werken. U merkt het 

vast al: misschien komt uw kleuter 

thuis met een verhaal over een 

rotonde en vertelt uw oudere kind 

over onveilige situaties in de wijk…. 
 

Afgelopen vrijdag kwam de ANWB bij 

onze school met enkele grote 

activiteiten; Streetwise.  Zo mochten 

de kinderen van de groepen 3 en 4 

in een bijna echte auto door de 

gymzaal rijden, de kinderen van de 

groepen 5 en 6 zaten in een echte 

auto en mochten rijden en remmen 

op de straat, de kinderen uit de 

groepen 7 en 8 oefenden hun fietsvaardigheden op de parkkeerplaats en voor de 

kleuters was er een aanbod in het speellokaal.  

Ook komende vrijdag is de parkeerplaats en een gedeelte van de Scharmbarg 

weer afgesloten tussen 07.45 en 12.30 uur want niet alle groepen konden op 

dezelfde dag ingepland worden. Ook de rest van deze week en volgende week komen 

nog talloze verkeersactiviteiten aan bod.  

De afsluiting van ons verkeersproject is op vrijdag 23 april. Let op: de kinderen zijn dan 

om 12 uur vrij! 

Godsdienstige vorming 
Voor alle groepen werken we met de methode Kind op Maandag.  

Deze week: Mag ik bouwen? De Israëlieten zijn terug in hun eigen 

land. Maar daar wonen ook andere mensen, die het maar niks vinden 

dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een gemene brief aan 

de koning, waardoor de bouw wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer 

aan de slag. Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht Susa. Hij wil zijn 

volksgenoten helpen met de bouw van de tempel en krijgt toestemming van de koning. 

Bijbel: Ezra 5: 1-6 en Nehemia 1: 1-2:10 

Welkom 

Bij de kinderopvang heten we Miklo welkom. Joris is 4 jaar geworden 

en mag nu naar de onderwijsafdeling. Hij gaat naar groep 1/2A. Wij 

hopen dat jullie beiden een fijne tijd tegemoet gaan. 
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Positive Behaviour Support 

Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. Voor lang 

niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van hen verwacht 

wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen en wordt goed gedrag 

aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal. 

Hiernaast kunt u de regel van deze periode lezen: 

Hou je handen en je voeten bij jezelf.  

Wat betekent dit eigenlijk? 

Buiten: Met je handen en voeten zit je niet aan een ander kind, tenzij 

dit bij een afgesproken spel hoort zoals bijv. tikkertje.  

Binnen: Zorg dat je voeten onder je eigen stoel (en/of tafel) zijn en ook met je handen, 

blijf je op je eigen tafel of daar waar je aan het werk bent. Ben je op een mat aan het 

werk? Let goed op dat een ander geen last heeft van jouw handen of voeten. Zo kan 

iedereen lekker doorwerken! 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

Koningsgymlesssen 

Omdat de afsluiting van ons Verkeersproject op de dag 

van de Koningsspelen is, heeft meester Fabian bedacht 

om de gymlessen in die week in het teken te zetten van 

Koningsspelen. Dus: volgende week dinsdag en ook 

woensdag mag je je oranje gymspullen meenemen, als 

je die tenminste hebt. Heb je die niet? Geeft niks, kom 

in je gewone gymkleren en leef je uit tijdens deze 

speciale gymles! 

Spelen op het schoolplein  

 Op verschillende borden aan het hek is aangegeven 

dat de pleinen bestemd zijn voor kinderen t/m 13 

jaar en hun begeleiders. De pleinen zijn bedoeld 

om buiten te spelen, in de schoolpauzes en tijdens 

de BSOtijden. Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken 

van onze pleinen om uw kind(eren) lekker te laten 

spelen buiten de school- en BSO tijden.  

Dit mag alleen onder begeleiding van een 

volwassene (ouders of verzorger, geen oudere 

broer, zus of buurjongen). 

Nu het weer mooier weer gaat worden, merken we 

al dat sommige kinderen alleen op het plein spelen. 

Helaas worden kinderen zonder begeleiding 

weggestuurd. 

Ook gelden de Coronaregels nog steeds: na schooltijd gaat iedereen zo snel 

mogelijk naar huis of naar de opvang.  

Muzieklessen 

De afgelopen periode hebben de kinderen van de groepen 4 muzieklessen gehad van juf 

Lauri. Helaas is het komende vrijdag alweer de laatste les, juf Lauri gaat namelijk met 

zwangerschapsverlof. Na de zomervakantie gaan we met de nieuwe groepen 4 de AMV 

lessen weer oppakken. Houd je van muziek en wil je elke dag wel muziek maken?  

Het is nu (van 9 t/m 18 april)  kindermuziekweek. Er zijn allerlei (gratis) online 

activiteiten, misschien heb je er al iets over gezien op het Jeugdjournaal. Meer info en 

aanmelden kan op: https://kindermuziekweek.nl/ 
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