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Kanjer van de maand
De kanjer van de maand maart is: Eleine
Eleine is door groep 5/6 uitgekozen om kanjer van de
maand maart te worden en daar zijn we trots op!
Wij vinden het volgende van haar:
•
Je kunt haar vertrouwen.
•
Ze is creatief en kan mooi tekenen.
•
Ze luistert goed naar de juf.
•
Ze is lief.
•
Is goed in rekenen.
•
Ze zegt geen gemene dingen.
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Ze wordt niet snel boos.
Ze sluit anderen niet buiten.
Is erg sportief.
Ze speelt niet de baas.
Ze is behulpzaam.
Lost alles goed op.
Ze heeft een prachtig handschrift.
Ze is aardig.
Ze heeft mooi glad haar.

Terugblik op de studiedag
Op vrijdag 16 februari hebben we onder leiding van een
specialist met het hele team ons verder
geprofessionaliseerd op het gebied van de leerlijn
rekenen. We hebben de doorgaande lijn uitvoerig
bestudeerd en hebben een aantal afspraken gemaakt
om het rekenonderwijs op onze school verder te
verbeteren. De focus ligt de komende periode op het
automatiseren van sommen en het automatiseren van de
tafels. Automatiseren is het proces van verkorting van
oplossingsmethoden. Het kind hoeft niet na te denken
over de volgende tussenstap. Hiervoor moeten de
tussenstappen rekenfeiten zijn gememoriseerd.
Memoriseren is direct beschikbare kennis van
rekenfeiten. Het kind weet het antwoord op de som
gewoon. Hoeft niet meer te denken aan een beeld of
strategie. Automatisering is de basis voor een goede
rekenontwikkeling.

Mogelijke staking op woensdag 14 maart
Het ziet er op dit moment naar uit dat de regionale
estafettestaking op woensdag 14 maart in het primair
onderwijs doorgaat. Op deze dag staan stakingen van
de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland op
de planning. De kans is groot dat onze schooldeur dan
dicht blijft. Houdt vast rekening met deze mogelijke
stakingsdag en regel vast opvang voor je kind(deren).
Van de oudervereniging
Het verkleedfeest voor groep 1 tot en met groep 4 op
9 februari. Ook dit jaar was Prins Carnaval met een
heel gevolg aanwezig. En dit was wederom een succes.
Het thema was jungle en we hebben heel wat fraaie
dieren en personages gezien. Er waren allerlei
spelletjes die aan de jungle deden denken, zoals het
klimmen naar bananen. Dank aan alle hulpouders die er
mede voor gezorgd hebben dat alles in goede banen
werd geleid!
De volgende reguliere OV-vergadering staat gepland op
dinsdag 20 maart om 20:00u in de personeelskamer. De
belangrijkste agendapunten zullen dan de Paaslunch en
de Koningspelen zijn. Ouders zijn van harte welkom om
de vergadering bij te wonen.
Rol onderwijs ter voorkoming toename bijziendheid
bij kinderen
Steeds meer kinderen worden bijziend en dreigen in de
toekomst slechtziend of zelfs praktisch blind te
worden. Daarvoor waarschuwt Caroline Klaver,
hoogleraar oogheelkunde. Zij ziet een belangrijke rol
voor het onderwijs weggelegd. Zij
pleit er ook voor dat kinderen
onder schooltijd zeker een uur
buitenspelen om de ogen te
sparen. Daglicht is belangrijk,
omdat buiten in het oog de stof
dopamine wordt aangemaakt, die
ervoor zorgt dat het oog rond
blijft en de cellen intact. Om
oogproblemen te voorkomen is de
20-20-2
richtlijn bedacht voor kinderen: houd na 20 minuten op
een telefoon, tablet of boek kijken een pauze van 20
seconden. Dan de 2: ga het liefst 2 uur per dag naar
buiten. Niet alleen in Europa, ook in Zuidoost Azië
heeft zelfs zo’n 90% van de schoolverlaters
oogproblemen. Meer informatie en tips vind je op
oogfonds.nl of kijk op www.gezondekinderogen.nl
Burgemeester op school
Maandagochtend kwam de burgemeester langs op onze school
en in onze klas (groep 7/8). Hij vertelde over het Soester
jeugdlintje en legde uit wat dit precies was. We hadden

het over onze helden. De leerlingen hadden foto’s meegenomen van onze held en legde daarbij uit waarom die
gene onze held is. De meeste leerlingen zeiden dat een
held een persoon is die altijd voor je klaar staat.
Daarnaast hadden we ook nog de mogelijkheid om vragen
te stellen aan de burgemeester. Wat ik erg leuk vond om
te weten is dat hij veel van dieren houdt. Hij heeft zelf
vele dieren thuis zoals: pony’s, honden, konijnen en
woestijnratten. Hij vertelde ook veel over zijn jeugd en
wat hij ervan vond om burgemeester te zijn.
Groetjes Darrisha en Tuana

JEUGDTHEATERFESTIVAL LENTE-UITJES

VOLOP JEUGDTHEATER, DANS EN EEN JEUGDFILM IN DE
VOORJAARSVAKANTIE

Druilerige doperwtjes, onmogelijke ouders, een nachtwaker en binnenbeesten. Maak van de
voorjaarsvakantie een groot feest met leuke
voorstellingen en veel extra activiteiten. Voor
iedereen vanaf 2 jaar in de Lieve Vrouw. Vanaf
zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart.
Bewoners Mariënburg op bezoek
De dag voordat de mensen van Mariënburg op bezoek
kwamen gingen Suzan, Per, Thom, Fatima, Floris en
Siavash taarten bakken. Suzan en Per bakten een
stroopwafeltaart, Thom en Fatima een appelkruimeltaart en Siavash en Floris een chocoladetaart.
De dag dat de bewoners op bezoek kwamen, gingen we
eerst de tafels in de grote zaal goed zetten. Het werd
een U- vorm. Toen ze er waren gingen we gezellig bij
ze zitten. We stelden ons voor aan de bewoners, en zij

aan ons. Toen vroegen Tariq en Ayla wat voor taart de
‘Mariënburgers’ wilden en ze kregen een kopje thee of
koffie. Verder gingen we gezellig praten met ze en
kregen wij ook taart. Toen gingen de Mariënburgers
weer naar Mariënburg. Groetjes Thom en Per

Inloopkwartier in de onderbouw
Na de voorjaarsvakantie worden de dagen van het
inloopkwartier weer veranderd om alle
ouders/verzorgers in de gelegenheid te stellen om
samen met je kind te leren in de klas. Voor groep 1/2
wordt dit de maandagochtend. Voor groep 3/4 wordt
dit de vrijdagochtend. De tijd blijft onveranderd van
8:30 uur tot 8:45 uur. De schooldeur gaat om 8:20 uur
open. De leerkrachten hopen weer veel
ouders/verzorgers in de klas samen met hun kind aan
het werk te zien.
Sportieve voorjaarsvakantie bij Sportivum!
Sportivum organiseert van 26 t/m 28 februari een
multi-sport dagkamp voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en
7 t/m 10 jaar. Tijdens het kamp zijn de kinderen van 9
uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags bezig met
sporten, spelen en lol trappen in Sporthal de Bunt.
Beleef allerlei nieuwe sporten, zoals bubbelvoetbal,
knotshockey of bunkertrefbal! Maar natuurlijk is er
ook genoeg tijd om te chillen en nieuwe vriendjes te
maken. In de mei- en zomervakantie zijn er ook weer
superleuke kampen. Meld je dus snel aan en stel jouw
plekje veilig!
https://sportkampenvansportivun.nl/voorjaarsvakantie/

Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
fijne voorjaarsvakantie! Anja Luitjes

