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Nieuwsbrief April
01 en 02-04 Ouderspreekuur
U heeft in week 11 de link ontvangen via welke u kunt inschrijven voor dit 10-minuten spreekuur.
03-04 Schoolvoetbal meisjes groep 5 t/m 8
De kinderen die zich voor deelname hebben aangemeld ontvangen informatie voor hun ouders
via meester Wilbert. Reservedatum 17 april.
Supporters zijn Van Harte Welkom!
05-04 Verkeersexamen groep 7-8 theoriedeel
Vanochtend maken de kinderen het theoretisch deel van het examen op laptops.
09-04 Verkeersexamen praktijkdeel groep 7-8
We vertrekken vanochtend op de fiets naar Middelburg. Daar fietsen de kinderen een
vastgelegde route. Onderweg staan controleurs van VVN te kijken of de deelnemers zich aan de
regels houden. De kinderen hebben inmiddels via hun juf te horen gekregen waar hun fiets aan
moet voldoen.
Het theoriedeel van het verkeersexamen maken de kinderen één dezer dagen digitaal op school.
Heel Veere Speelt, groep 5-6
Het project wordt afgesloten met een presentatie voor de hele school. De ouders van groep
5-6 zijn van harte welkom om deze presentatie bij te wonen van 9.40 tot 10.15 uur in de
hal van de school. (Als geen van beide ouders kan komen is oma, opa of de oppas welkom)

11-04

Feestavond voor kinderen en ouders
Aanvang 19.00 uur in De Zandput in Serooskerke.
Het thema is WALT DISNEY. Iedereen die een toegangskaart heeft is van harte welkom op dit
schoolfeest, zie de mail van 18 maart. We maker er een fijne avond van, altijd weer een hele
belevenis voor de kinderen!

15-04 Schoolfotograaf
Fotobureau Perspectief komt evenals vorig jaar deze foto’s nemen. Deze fotograaf maakt ook
de foto’s voor de peuterspeelzaal. De foto’s kunnen digitaal besteld worden. U ontvangt t.z.t.
een inlogcode.
Van 8.30 tot 8.50 uur zijn de ouders welkom voor een broertjes- en zusjes foto met hun kind
dat jonger is dan 4 jaar. Vervolgens worden de foto’s van de peuterspeelzaalkinderen genomen.
Daarna is de school aan de beurt. De fotograaf werkt tot in de loop van de middag.
Kleurige kleding ‘doet’ het goed op de foto, effen tinten (rood, wit, zwart) vaak minder. ’t Is
maar een weet ….
16 en 17-04 Centrale eindtoets IEP groep 8
Op twee ochtenden wordt de Centrale Eindtoets voor groep 8 afgenomen.
De kinderen mogen desgewenst op deze ochtenden een gezonde versnapering en iets te drinken
meenemen. De uitkomsten van de toets voor de ouders worden verwacht in week 21.
18-04 Paasviering
Met alle kinderen samen houden we een paasviering in de hal van de school. Het thema is EEN
HANDJE HELPEN…….
19-04 Meivakantie t/m 3 mei

Mededelingen:
Schoolmaatschappelijk werk
Hylkje van der Vlugt, schoolmaatschappelijk werkster, hield tot op heden regelmatig spreekuur op onze
school. Hier werd echter weinig gebruik van gemaakt. Daarom is besloten tot een andere aanpak. Mocht
u haar willen spreken dan kunt u contact opnemen voor een afspraak. U kunt dit naar keuze zelf doen of
in overleg met de leerkracht van uw kind. Hylkje kan op school komen voor een gesprek met u, maar
desgewenst ook bij u thuis. Tel. 06 24748003, hvdvlugt@mww.nl
Schoolreis groep 3 t/m 6
De schoolreis van deze groepen op 17 juni gaat dit jaar naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Meer
info in de nieuwsbrief van juni.
Lessen bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8
In de periode tot de zomervakantie zullen de kinderen van deze groepen alleen op woensdag gymles van
meester Wilbert krijgen. I.o. gaat Wilbert op donderdagmiddagen invallen op een collega school die
met veel zieke leerkrachten te kampen heeft. Zo helpen de scholen van Primas elkaar in geval van nood.
Onze groepsleerkrachten geven dan de gymles aan hun eigen klas.

Nascholing leerkrachten Groeimindset
Inmiddels heeft het schoolteam aan een tweede nascholingsbijeenkomst Groeimindset deelgenomen.
Deze werd gegeven door het TalentenLab. Het was erg inspirerend. Hoe kunnen we als leerkrachten
kinderen nog beter helpen begeleiden om goed tot leren te komen.
Voor wie het interessant vindt bij deze enige info over wat aan de orde kwam:
Breinologie
Voor het goed aanleren van nieuwe dingen moeten in het brein zogenaamde neurale paden aangelegd
worden. Dat betekent dat je moet trainen, inoefenen. Denk aan leren fietsen of zwemmen, dat kun je
niet zomaar in één keer. Dat geldt ook voor de leerstof op school. En dat geldt voor iedereen.
(Hoog)begaafde kinderen doen dit inoefenen niet uit zichzelf, ze denken dat ze dat niet nodig hebben.
Zij moeten hiertoe aangespoord worden, bv. tafelsommen automatiseren.
Dagelijks tijdens het werken hebben de leerkrachten z.g. groeigesprekjes met de kinderen. Dit kan
heel kort als ze een taak aan het maken zijn.
De gesprekjes zijn gericht op het proces, niet op het product. Bv: wat helpt jou om de sommen die je
lastig vindt beter te kunnen uitrekenen? Een kind kan dan zelf aangeven of het een hulpmiddel
(rekenrek, getallenlijn, koptelefoon om zich beter te kunnen concentreren, ect.) of andere hulp nodig
heeft om beter te kunnen werken. Dat noemen we Eigenaarschap.
We zeggen niet: Goed gewerkt hoor, want je hebt 0 fout. We stellen groeivragen, bv. wat maakte dat
het zo goed ging? We leren kinderen nadenken over hun eigen leerproces.
Comfortzone – Leerzone – Paniekzone
Comfortzone: Dit kan ik al/vind ik gemakkelijk
Leerzone: Ik kan het nog niet, maar ik ga eraan werken
Paniekzone: Oh, dat lukt me toch niet!
Als een kind een bepaalde taak of opdracht erg moeilijk vindt kan het in de stress raken. Het zit dan in
de z.g. Paniekzone. Als je dit signaleert en bespreekt met het kind kun je het helpen om uit die
Paniekzone te komen en naar de Leerzone te gaan. Dan valt de stress weg en het kind heeft weer
ruimte om te leren. Stress belemmert het leren heel erg.
Bazaar
Wat een geweldig nieuws was het dat we één van de twee doelen van de opbrengst zijn geworden. Wij,
de kinderen en u als ouders zijn de afgelopen jaren natuurlijk al met verschillende acties bezig
geweest om een bedrag bij elkaar te sparen. Maar het laatste deel van het plan moet nog gerealiseerd
worden. Speelattracties op schoolpleinen moeten gecertificeerd zijn vanwege de veiligheid, dat maakt
ze heel kostbaar. Voor een paar duizend euro koop je niet de veilige toestellen die we de kinderen
willen geven.
Het is in dit geval logisch dat de school dan ook de helpende hand biedt bij de organisatie van de
bazaar. We willen graag de hulp van de ouders vragen om deze dag tot een succes te maken. De
bazaarcommissie zoekt m.n. vrijwilligers voor de opbouw op woensdag en donderdag en het sorteren van
spullen op vrijdag, het bemensen van de kramen op de bazaar zelf en het opruimen op zaterdagmiddag.
Alle hulp is welkom!
Aanmelden kan via: stichtingbazaar@zeelandnet.nl We zien uw reacties graag tegemoet…...
Op de volgende bladzijde vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.
Annelies van Leerzem

