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Agenda
Gedragsregel vanaf 16 maart

Maandag 9 t/m vrijdag 13 maart
* Collegiale consultaties, leerkrachten
gaan bij elkaar op bezoek om lessen te
bekijken!
Maandag 9 maart
* Gym instuif gr. 6, 7, 8
* 15.30 uur MR vergadering

Schoolfotograaf
Dinsdag 24 maart komt de schoolfotograaf weer langs!
Vanaf 08.00 uur worden leerlingen met broers/zussen van buiten
school op de foto gezet. Grote broers/zussen die naar VO moeten,
krijgen voorrang.
Gedurende de schooldag worden de groeps- en individuele foto’s
gemaakt. Aan het einde van de dag worden broers/zussen van
binnen school gefotografeerd.
Kosten voor een set foto’s bedragen € 10. Elk los fotovel is € 5. Als u
twee sets koopt, ontvangt u de familiefoto gratis.
De achtergrond van de individuele foto’s is een lichte
kleur en is voorzien van een deur. Gekleurde kleding
komt hier goed bij uit!
Verkoop van de foto’s start op dinsdag 14 april. U
kunt niet pinnen, alleen contant (bij voorkeur gepast)
betalen. U krijgt de foto’s pas mee ná betaling!
Juf Damla bevallen van een zoon.
Ook juf Damla is bevallen van een zoon: Deniz.
Moeder en zoon maken het goed.
We feliciteren juf Damla en broer Kuzey met dit
nieuwe geluk.
We hopen dat zij snel een keer langs komt om
haar mooie zoon te laten zien.
Geniet van deze bijzondere tijd samen!
Tentoonstelling Kunst
Donderdagavond 12 maart van 18.30 – 19.30 uur is de tentoonstelling
van het Kunstproject. We hopen dat u allemaal komt om de
kunstwerken van de leerlingen te bewonderen!
Koningsspelen – vrijdag 17 april
Het duurt nog best lang, maar in uw agenda kunt u
alvast het volgende noteren: vrijdag 17 april Koningsspelen met
continurooster! Alle leerlingen (groepen 1 t/m 8) starten om 08.30 en
zijn om 14.00 uur vrij!
De kleutergroepen sporten 17 april niet, zij hebben donderdag 18 juni
hun eigen sportdag!

Woensdag 11 maart
* Groep 4a Kinderboekenmuseum (tram)
* 11.00 uur Westcoaching – groep 8
Donderdag 12 maart
* 15.00 uur gym instuif gr. 3, 4, 5
* 15.15 – 16.15 uur; chemie, gr. 4 en 5
* 18.30 – 19.30 uur; tentoonstelling project
Kunst
Vrijdag 13 maart
* 08.45 – 10.15 uur: Grote Rekendag
* 13:00 – 15:00 uur: gr. 8 naar Maris voor
techniek. Gratis overblijf
Maandag 16 t/m vrijdag 27 maart
* Fietscontainer: alle gymlessen vervallen!
Er is fietsles. Het rooster volgt.
Maandag 16 maart
* 08.30 – 11.00 uur; aangepast sporten gr. 8
* 15.00 – 16.00 uur; gym instuif gr. 6, 7, 8
* 15.15 – 16.15 uur; 1e les technisch
bouwen nieuwe periode; gr. 1, 2 en 3
Dinsdag 17 maart
* 15.15 – 16.15 uur; 1e les Spaans gr. 4 en 5
Woensdag 18 maart
* Groep 4b Kinderboekenmuseum (tram)
* 09.00 uur Boomplantdag
* 11.00 uur Westcoaching – groep 8
Donderdag 19 maart
* Interne audit DHS
* 12.00 uur: gezonde lunch groep 8
* 15.00 uur gym instuif gr. 3, 4, 5
* 15.15 – 16.15 uur; laatste les chemie, gr. 4
en 5
Vrijdag 20 maart
* Nationale pannenkoeken dag (meer info
volgt)
* 13:00 – 15:00 uur: gr. 7 naar Maris voor
techniek. Gratis overblijf

Nationale boomplantdag – woensdag 18 maart om 09.00 uur!
Woensdag 18 maart worden er in het hele land bomen geplant, ook bij ons in de wijk:
samen met de wethouder! De leerlingen van groep 8 planten een boom, de leerlingen
van de andere groepen planten bollen.
Uw hulp hebben we hierbij hard nodig:
* geef uw kind een schepje mee (= kortere wachttijd om te planten)
* ondersteun de leerkracht van uw kind en help mee! Geef bij de eigen leerkracht aan dat u wilt helpen.
De kinderen krijgen naast de bol/de boom die zij planten een zwerfbol mee. Zij mogen deze bol planten
waar zij willen: in de eigen tuin, bij het portiek, ergens onderweg of in de tuin bij school.
Naschoolse cursussen
U heeft uw kind weer kunnen inschrijven voor de verschillende naschoolse cursussen. In week 12 wordt er
gestart met technisch bouwen (groep 1, 2 en 3) en Spaans (groep 4 en 5). Chemie start in week 13 op
donderdag 26 maart. U krijgt een brief met welke leerlingen mogen komen (voor het geval er teveel
aanmeldingen zijn en er een wachtlijst is).
Met de tram naar het Kinderboekenmuseum
De groepen 4 gaan met de tram naar het Kinderboekenmuseum. Dit kan
alleen als er voldoende begeleiding is. Wilt u de leerkracht helpen en mee met
de kinderen en de tram (ook als uw kind in een andere groep zit)? Loop dan
langs bij juf Dominique en juf Joyce. Groep 4a gaat woensdag 11 maart en
groep 4b op woensdag 18 maart.
Collegiale consultatie en audit
Heel volgende week gaan de meesters en juffen bij elkaar op bezoek in de groepen. Dit doen zij om van
elkaar te leren. Niet alleen onze leerkrachten leren van elkaar, ook collega’s van andere scholen binnen
ons bestuur komen langs om te bekijken hoe wij het doen, Dit gebeurt op donderdag 19 maart. Deze
collega’s komen in de groepen kijken, ze gaan in gesprek met leerlingen, ouders en het team van de
school.
Gezonde lunch – groep 8
Donderdag 19 maart organiseert groep 8 een gezonde lunch: de klasselunch. Dit is de
afsluiting van de lessen over gezonde keuzes maken.
Alle teamleden zijn uitgenodigd om tussen de middag mee te eten met de leerlingen.
Er worden uiteraard geen kosten voor de overblijf gerekend!

Verkeerslessen – de fietscontainer is er weer
Vanaf maandag 16 tot en met vrijdag 27 maart staat de fietscontainer weer op
het schoolplein. We gaan weer aan de slag met het programma ‘Veilig leren
fietsen’ van Breed Actief.
Dit betekent dat alle gymlessen voor die periode komen te vervallen en we
buiten op het schoolplein gaan fietsen.
Via MijnSchoolInfo ontvangt u (als bijlage van deze nieuwsbrief) het rooster, zodat u weet op welke dag
uw kind zijn/haar fiets mee naar school moet nemen.
Ook kunnen we hulp gebruiken bij de lessen zelf. Geef u op bij de groepsleerkracht van uw kind.
Uitreiking verkeerslabel – donderdag 26 maart om 14.00 uur
Voor de 3e keer hebben we laten zien dat we een verkeersveilige school zijn en hebben
we het verkeerslabel van School op Seef verdiend. Donderdag 26 maart komt de
wethouder om het verkeerslabel aan ons uit te reiken. U bent uiteraard van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn. We zijn trots op onze school en deze prestatie!

