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Nieuwe stagiaires
Per 8 februari hebben we in groep 1/2 een nieuwe
stagiaire. Haar naam is Aukje en zij is een oud-leerling
van onze school en doet de opleiding voor onderwijsassistente op het MBO in Amersfoort. Aukje loopt
stage op maandag en dinsdag en zij blijft bij ons tot
aan de zomervakantie.
Op 3 maart start er ook een stagiaire in groep 3/4.
Zijn naam is Ahmed en hij doet ook de opleiding voor
onderwijsassistent op het MBO in Amersfoort. Ahmed
loopt stage op donderdag en vrijdag en blijft ook bij
ons tot aan de zomervakantie.

Datum

Wie

Wat

19 mrt

Groep 3/4

Korfbaltoernooi

24 mrt

Allen

Paaslunch

25 mrt

Allen

Goede vrijdag

25 mrt

Jarig

28 mrt

Juf Saskia
(admin)
Allen

1 april

Groep 5/7

Workshop in de klas

7 april

Groep 7

Theorie-examen verkeer

19 t/m
21 april
20 april

Groep 8

Centrale eindtoets

Allen

21 april

Allen

Thema-avond ouders SWV
Uitnodiging volgt later
Doemiddag Koningsspelen

De kinderen uit groep 5/7 vinden het volgende van
Fatima:
 ze is aardig en lief;

22 april

Allen

Koningsspelen

 ze maakt geen ruzie en wordt nooit boos;

Kanjer van de maand maart:
Fatima is uitgekozen om kanjer van de maand maart te
worden, omdat Fatima kanjergedrag laat zien en zij
heel goed vooruit gaat op school. Daar zijn we trots
op!

2e Paasdag

 ze is behulpzaam;
Nieuwe leerlingen
Op 17 februari is Amber 4 jaar geworden en op 24
februari is Phileine 4 jaar geworden. Zij zijn gestart in
groep 1. Wij wensen hen veel plezier bij ons op school.

 ze is betrouwbaar;
 ze is positief en altijd blij;
 ze lacht niemand uit;
 ze is goed vooruit gegaan met haar cijfers;
 ze komt voor mensen op en is geen meeloper;
 ze doet niet zielig;
 ze speelt niet de baas;

Geboren
Lulu (groep 2) heeft een zusje gekregen. Zij heet
Angelina. Wij wensen de familie veel geluk met de
kleine.

 ze is sportief tijdens een spel en kan tegen haar
verlies;
 ze is creatief;
 ze kan goed omgaan met andere kinderen;

 je kunt haar vertrouwen;
 ze werkt goed en doet goed mee tijdens de lessen.
Circusvoorstelling
Op donderdag 3 maart hebben de kleuters het open
podium gepresenteerd. Het verkleedfeest had als
thema “circus” en dat was ook het thema van de
voorstelling. Hoog geëerd publiek…. Een spetterende
show…. Een gevaarlijke act………. Een daverend
applaus………
Er was een geweldige spreekstalmeester die de acts
aan elkaar praatte en de circusartiesten deden vol
enthousiasme hun verschillende optredens zoals: de
paarden, zij galoppeerden hun rondjes, de leeuwen die
door brandende hoepels sprongen, de clowns die ons
aan het lachen maakten met hun ballonnen, de
acrobaten met hun truckjes en de sterke mannen en
een heel sterke vrouw die wel 100 kilo kon optillen.
In de grote finale mochten de circusartiesten hun
applaus in ontvangst nemen.
Zoals in een echt circus waren er 4 voorstellingen die
dag, waarvan eentje voor de peuters van de
peuterspeelzaal van Bink. Iedereen heeft genoten en
de kleuters hebben een fantastische prestatie
neergezet. Wij zijn reuze trots op ze!

Van de oudervereniging
Juf Pauline en juf Jennifer hebben op 19 februari het
Verkleedfeest georganiseerd voor de leerlingen van de
onderbouw. Het thema was dit jaar “Circus”. Diverse
ouders hadden thuis pannenkoeken gebakken waarvan
de kinderen in het “Circusrestaurant” (de
lerarenkamer) met limonade hebben genoten. In de
lokalen van de kleuters en groep 3/4 en in de speelzaal
waren allerlei spelletjes uitgezet voor de kinderen en
de begeleidende hulpouders, zoals bijvoorbeeld
koekhappen. Ook waren er ouders die de kinderen
schminkten als vlinder of piraat etc. De kinderen en de
leraren waren mooi verkleed als dier, clown,
circusdirecteur of als deftige dame en noem maar op.

Het was een gezellige en geslaagde ochtend! En
natuurlijk een bedankje voor de hulpouders! De OV is
bezig met de voorbereidingen voor de Paaslunch op 24
maart en met de organisatie van de schoolreis op 19
mei. Op 30 maart komen de OV-leden bij elkaar voor
een vergadering, die door alle belangstellende ouders
bezocht kan worden (20.00 uur in de lerarenkamer).
Vernieuwde website Jeugdbieb
Onlangs is de website van Jeugdbieb compleet
vernieuwd. Kinderen kunnen via computer, tablet of
smartphone op de website Jeugdbieb.nl betrouwbare
informatie vinden. Jeugdbieb biedt actuele informatie
over alles wat kinderen interesseert en bezighoudt.
Geschikt voor gebruik op school en reuze handig bij
het maken van werkstukken en presentaties. Ontdek
het nieuwe Jeugdbieb via www.jeugdbieb.nl.
Terugblik op studiebijeenkomst Kanjertraining
Op 9 maart hebben we met het team van 13:00 uur tot
20:00 uur een opfriscursus Kanjertraining gedaan. We
hebben uitgebreid gesproken over het
KanjerVolgsysteem. Het doel is dat onze kinderen zich
positief ontwikkelen en zich veilig voelen op school.
Doordat leerlingen en leerkrachten lijsten invullen
wordt iedere groep sociaal emotioneel in kaart
gebracht. Het KanjerVolgsysteem geeft leerkrachten
tips om de sfeer in de groep nog beter te maken. We
leren de kinderen met vertrouwen naar het leven te
kijken. Het is belangrijk dat alle kinderen met plezier
naar school gaan en rekening houden met elkaar.
Tevens leren we aan onze kinderen dat zij erop letten
dat een ander het ook leuk heeft op school. Hierbij
gebruiken we de poster met de lachende smilies.

Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
prettig weekend.
Anja Luitjes

