Nieuwsbrief 6

donderdag 4 maart

Lupinenstraat 13, 6942 VA Didam
Tel 0316-223286

Agenda:
Welkom op school
De afgelopen week zijn op school begonnen: Esila Akkurt groep 1b
en Laura van Es groep 1a. We wensen jullie een fijne tijd op onze
school!
Babynieuws
Bij Rufta uit groep 8 is op 18 januari een zusje geboren: Sinit. En bij
Lulia uit groep 8 op 2 februari ook een zusje: Melat.
Bij Mik uit groep 1-2B is op 26 februari ook een zusje geboren:
Keet. Bij Laura (1-2A) is op 2 maart een broertje geboren: Bram.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Trefwoord:
Week 11 en 12 (15 maart t/m 26 maart): Kiezen.
Inhoud: keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken,
oordelen en veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of
betrokkenheid.
Week 13: (29 maart t/m 9 april): Liefhebben.
Inhoud: geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde.
Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde zonder grenzen.

Op onze school werken we samen en helpen elkaar

8, 9 en 10 maart:
adviesgesprekken groep 8
18 maart rapporten gaan mee
22 t/m 25 maart:
10 minutengesprekken gr. 1 t/m 7
vrijdag 2 april: vrij, Goede Vrijdag
maandag 5 april: 2e Paasdag
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KiVa:
Onderbouw thema 4: ‘Iedereen is uniek’
Dit thema staat in het teken van overeenkomsten en verschillen. De kinderen kijken naar de gelijkenissen en
verschillen die ze met andere kinderen hebben. Niet alleen met kinderen in hun eigen groep, maar ook met
kinderen in andere groepen en landen! Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn!
Na afloop van dit thema hebben de kinderen het volgende geleerd. Ze …
…weten dat ze met iedereen overeenkomsten hebben, maar dat iedereen ook van elkaar verschilt.
…begrijpen dat het fijn is dat we van elkaar verschillen;
…begrijpen dat ieder mens even waardevol is;
…weten dat je rekening moet houden met iedereen om je heen;
…accepteren onderlinge verschillen.
Bovenbouw thema 4: ‘Plagen, ruzie of pesten?’
De kinderen weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet voor iedereen
het geval. Daarom gaan we de komende periode in op vervelend gedrag in de groep. Het is soms moeilijk om
onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren de kinderen dit verschil te
herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil
steeds duidelijker wordt.
Na afloop van dit thema hebben de kinderen het volgende geleerd. Ze…
…kunnen vertellen wat pesten is;
…weten wat het verschil tussen plagen en pesten is;
…herkennen pesten;
…kunnen het verschil tussen pesten en conflicten/ruzies aangeven
…weten dat lachen met iemand iets anders is dan uitlachen;
…weten dat er verschillende soorten van pesten zijn;
…weten dat één op de tien kinderen wordt gepest;
…weten wat te doen als iemand gepest wordt;
…kunnen herhalen wat er aan de orde is geweest;
…weten hoe zij hun groep prettig houden.
Externe mensen in de school
Op school hebben we te maken met een aantal externe begeleiders, die met leerlingen buiten de groep werken.
Hierbij valt te denken aan logopedisten, begeleiders van Kentalis of RID. N.a.v. de laatste maatregelen hebben we
deze personen nog niet in school gelaten. Vanaf deze week is dat wel weer mogelijk, waarbij de richtlijnen van
het RIVM strikt worden nageleefd en er geen leerlingen uit verschillende groepen gemengd worden. Hiertoe is
besloten om noodzakelijke begeleidingsprocessen voort te kunnen zetten.
Rapporten en tienminutengesprekken
Donderdag 18 maart krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport.
Van 22 t/m 25 maart worden de 10 minutengesprekken gehouden. Deze zullen digitaal plaatsvinden via Meet.
Het inplannen van de gesprekken gaat via Parro. Via dat kanaal ontvangt u bericht wanneer de inschrijving
opengezet wordt. Bij de gesprekken van de groepen 4 t/m 7 is het de bedoeling dat uw kind bij het gesprek
aanwezig is.
De kinderen van groep 1 krijgen geen rapport, maar gaan wel mee in de uitnodigingen voor een gesprek.
Voor de ouders van groep 1-2A zijn de gesprekken al geweest.
De ouders en kinderen van groep 8 zijn uitgenodigd voor een digitaal adviesgesprek op 8, 9 of 10 maart.
Palmpasen
Op vrijdag 26 maart vieren we Palmpasen. We zijn bezig hoe we dit het beste vorm kunnen geven i.v.m.
de maatregelen. Jullie horen zo spoedig mogelijk meer hierover.
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Theoretisch verkeersexamen
Woensdag 31 maart is het landelijk theoretisch verkeersexamen voor groep 7. Groep
8 doet ook mee aan het theoretisch verkeersexamen. Dit examen is vorig jaar
uitgesteld in verband met de lockdown. We wensen alle leerlingen veel succes!
Het praktisch verkeersexamen, zal indien mogelijk, waarschijnlijk in juni zijn.
Pasen
Ook dit jaar besteden op school aandacht aan Pasen. Het paasfeest is op donderdag 1 april. Tijdens de paasviering
krijgen de kinderen, verzorgd door de oudercommissie, een paaslunch. Deze bestaat
uit 2 broodjes en wat drinken. Uw zoon of dochter hoeft voor deze dag geen lunch
mee te nemen naar school, maar het mag natuurlijk wel.
Andere jaren was de paaslunch groepsdoorbroken, maar dat gaat door de coronamaatregelen niet door. De viering wordt dus in de eigen klas gehouden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 8 april 2021
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