Algemeen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De afgelopen week mochten we veel ouders bij de Kanjerlessen ontvangen. Wat fijn
dat dat eindelijk weer kon. We hebben onze ouders gemist op school. De
Kanjertraining is bij ons op school heel belangrijk, het geeft handvatten om het gedrag
wat ontstaat bijvoorbeeld tijdens spelsituaties op het plein te bespreken. Het klinkt
misschien gek maar als leerkrachten zijn we wel blij met chaos, emoties of conflictjes
die kunnen ontstaan tijdens spel. Deze momenten zijn namelijk leermomenten en
kunnen we als leerkracht benutten om kinderen hun “kanjergedrag” te laten
toepassen.
Wat zijn nu de uitgangspunten van de Kanjertaal:
· We gaan uit van goede bedoelingen, we kijken met vertrouwen naar kinderen,
ouders en leerkrachten.
· Het gaat bij iedereen wel eens mis. We vragen dan of het de bedoeling was om te
storen of iemand een vervelend gevoel te geven.
· We geven het goede voorbeeld. We spreken met respect over kinderen, hun ouders
en over de leerkrachten bij ons op school.
· We richten ons op de toekomst; Willen jullie het oplossen? Hoe zouden jullie dit de
volgende keer anders kunnen doen?
Deze uitgangspunten gelden dus voor ons allemaal. U bent dus hard nodig in de
samenwerking met de school. Vraag uw kind eens naar de Kanjertraining. En als het
eens thuis komt uit school met het verhaal dat het niet lekker liep met een vriendje of
vriendinnetje vraag uw kind dan eens hoe hij of zij het op de Kanjermanier zou kunnen
oplossen.
Voor vragen over de kanjertraining: stap op de leerkracht af of mail ze naar
ineke.hendriksen@pcogv.nl ; kanjer coördinator/ gedragsspecialist.

Lestijden
Het is fijn om u allen in de ochtend weer bij het plein en soms in de school te mogen
begroeten. Wel willen we u als ouders erop attenderen dat onze starttijd 8.30u is. We
merken dat veel kinderen te laat binnenkomen, wat zorgt voor een onrustige start in
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de groepen. Vanaf 8.20 gaan de deuren open en kan uw kind zijn jas en tas ophangen.
We verwachten dan dat alle kinderen om 8.30 in de klas zitten. We vinden het
natuurlijk niet erg als u als ouders nog even op het plein met elkaar blijft praten.

Personeel
Prachtig nieuws voor juf Lise en haar man Robert.
Woensdag 23 maart is hun zoon Juda geboren. Alles gaat goed met moeder en baby.
Lise en Robert van harte gefeliciteerd met jullie zoon. Wij wensen jullie veel geluk en
plezier met de kleine Juda! Wilt u juf Lise en haar man feliciteren d.m.v. van een
kaart? Dan mag u die bij de leerkracht van uw kind inleveren.
En er is nog meer mooi baby-nieuws vanuit juf Mariëtte. Zij is in verwachting van
haar tweede kindje. Dit betekent dat juf Mariëtte na de zomervakantie met verlof zal
gaan. Hoe de vervanging eruit gaat zien, zullen we u later in het jaar over
informeren.

Kind op maandag
28 maart t/m 1 april: De hoofdprijs
Een rijke man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om eeuwig te leven.
Jezus zegt dat hij alles moet weggeven en met hem mee moet gaan. De
rijke man gaat teleurgesteld naar huis. De leerlingen vragen of zij wel in
de hemel zullen komen.
4 t/m 8 april maart: Ben jij hier de baas?
De blinde Bartimeüs roept Jezus om medelijden. Hoewel de
mensen hem het zwijgen opleggen, trekt hij er zich niks van aan.
Als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenkomt roepen de mensen
voor hem. Gaat Jezus nu de overheersers wegjagen en zelf de
baas worden?
11 t/m 15 april: Ik geef je alles
Deze week lezen we het verhaal van Pasen. Jezus wordt veroordeeld
terwijl hij niks gedaan heeft. Hij wordt gekruisigd en begraven. Maar dat is
niet het einde van het verhaal! Op de derde dag is de steen voor het graf
weggerold. Jezus is opgestaan, hij leeft.

Je talent is wie je bent!
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Kalender
Lied van de maand maart: 935 Je hoeft niet bang te zijn
Klik hier om het lied te luisteren.
Lied van de maand april: 249 All night all day
Klik hier om het lied te luisteren.

29 maart
30 maart
31 maart
1 april
4 april
5 april
7 april
8 april
11 april
13 april
14 april
15 april
17 en 18 april
19 april
20 april
20 en 21 april
22 april

Je talent is wie je bent!

Verkeersexamen groep 8
Open inloop groep 3-8
Ouderkijkles groep 5 en 6
Oudermail
MR-vergadering
National buitenlesdag
Ouderkijkles groep 4, 7a, 7b en 8
Open inloop groep 1-2
Hart voor school – groep 5
Groep 5 naar Muiderslot
Groep 4 naar Pluimveemuseum
Berghjournaal
Goede Vrijdag
Pasen
Studiedag onderbouw; groep 1/2vrij
Open inloop groep 3-8
IEP-toets groep 8
Facultatieve gesprekken
Koningsspelen

