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Van de directie

Agenda

De voorjaarsvakantie ligt al weer achter ons. De rapportgesprekken
hebben voor de vakantie plaatsgevonden.
19 maart hopen we u weer allemaal te mogen verwelkomen tijdens de
tweede kijkavond met kind van dit schooljaar.
Tussen 18.30 uur en 19.30 uur staan de deuren van alle klassen weer
open en mogen uw kinderen laten zien en vertellen wat zij allemaal aan
het leren zijn. Hopelijk allemaal tot dan!
School op Seef planning
Het voorjaar staat weer voor de deur dus ook de School op Seef lessen
gaan weer van start! Tijdens deze lessen krijgen de kinderen van groep
1 tot en met 8 vaardigheden aangeleerd die zij nodig hebben in het
verkeer. Hieronder vindt u de planning van deze lessen voor dit
schooljaar. Op de dagen dat de kinderen een School op Seef les
aangeboden krijgen hebben zij hun fiets nodig tenzij anders vermeld.
Wo 13 maart - groep 1, 2, 3 & 4 (groep 1 en 2 heeft geen fiets nodig)
Do 14 maart - groep 5 & 7
Do 28 maart - groep 7
Wo 3 april - groep 7 & 8
Do 11 april - groep 3, 4 , 5 & 6
Wo 22 mei - groep 5, 6 & 7
Wo 5 juni - groep 1, 2, 3 & 4 ( groep 1 en 2 heeft geen fiets nodig)
Do 6 juni - groep 1, 2, 6 & 7
De kinderen van groep 7 volgen gezamenlijk de School op Seef lessen.
Vanuit de overblijf
In de weken voor de voorjaarsvakantie was
het weer knutselen op de overblijf. Kinderen
die regelmatig op de overblijf komen mogen
dan gezellig gaan knutselen. Samen met Anita van Workshop 4 Kids
verzorgen wij nu al 3 jaar deze workshops.
Omdat er veel kinderen op de overblijf komen hebben we ze deze keer
in 3 groepen gesplitst.
Deze dagen waren de boterhammen zo op!!
Na de meivakantie gaan we dit nog een keer herhalen. Dus hou het
Scheepsjournaal in de gaten.
Met vriendelijke groet
Ingrid de Groot kraaijeveld – KidsmixZ
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6-7 maart
Inschrijfdagen
voortgezet onderwijs
7 maart
Groep 7
spijkerplankjes
maken bij de
Tiendwaert
Groep 8 Dramales op
het Omnia College
14 maart
Groep 8 Dramales op
het Omnia College
15 maart
Staking ; school dicht
19 maart
Kijkavond met kind
18.30 – 19.30 uur
20 maart
Stemmen Provinciale
Staten en Open Huis
21 maart
Groep 8 naar het
Rijksmuseum
22 maart
Groep 6 en groep 8
doen mee met de
Nationale
Pannenkoekendag
26 maart Studiedag
28 maart
Groep 8 Dramales op
het Omnia College
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Woensdag 6 maart Luizendag
Tegenwoordig is er voor bijna iedere dag wel wat leuks bedacht. ‘De
luizendag’ willen we even niet voorbij laten gaan om onze moeders
(de luizenpluizers in de volksmond) in het zonnetje te zetten. Zij
zorgen er namelijk voor dat het beleid bij ons op school zo goed is
dat we eigenlijk een anti-luizendag moeten vieren! Zij voorkomen de
verspreiding, samen met de alertheid van ouders thuis. Bedankt dus
daarvoor!
Met plezier naar de middelbare school

Met plezier naar de middelbare school!
Zit je in groep 8 en ga je na de zomervakantie naar de middelbare school? Een spannend
moment! Misschien wordt je wel eens gepest of vind je het moeilijk om vriendjes te
maken. Dan is het extra spannend om naar een nieuwe school te gaan. Daarom is er een
leuke zomercursus voor kinderen: Plezier op School!
In de cursus Plezier op School leer je hoe je contact kunt leggen met andere kinderen en leer je
opkomen voor je zelf. Ook leer je hoe belangrijk oogcontact, je houding en je stem is bij het
maken van contact. De cursus Plezier op School duurt twee dagen en is in de laatste week van
de zomervakantie. Rond de herfstvakantie kom je met de groep nog een keer bij elkaar.
Kinderen die eerder aan de cursus hebben meegedaan voelden zich een stuk beter toen ze
naar de middelbare school gingen. Rachelle werd geïnterviewd door de krant. Ze zei: “Ik heb
geleerd om te denken: ik ben wel leuk! Het lukt allemaal heus wel! En als iemand onaardig
tegen je is, moet je er gewoon een grapje van maken en vooral niet boos worden.” Haar ouders
merkten meteen na de cursus dat Rachelle harder praatte en meer zelfvertrouwen had.
Wil jij ook met plezier naar je nieuwe school? Misschien is deze cursus dan ook wel iets
voor jou! En het is helemaal gratis! Je ouders kunnen je aanmelden bij Vivenz:
https://vivenz.nl/training/plezier-op-school/ of bellen met 088-1237000
.
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