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Maart Birthdays!
2 - Wyatt
7 - Kimberly
9 - Enfeli
12 - Brandon
14 - Gosia
16 - Melek en Jeremy
17 - Maria
18 - Melek en Tuana
28 Sandra
30 - Niels

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
basisschool
Benyamine en Zarah zijn gestart. Heel
veel plezier op school.

Dagopvang

Op de babygroep hebben we een nieuw
meisje erbij, Rosalie en per 1 April komt
Myron bij ons spelen. Veel plezier bij
allebei bij ons

Peuteraanbod
Baran is gestart bij het peuteraanbod.
Van harte welkom en veel speelplezier
gewenst.

Nieuw jasje

De nieuwsbrief in een nieuw jasje
Juffrouw Yvet verzorgt sinds dit schooljaar de vormgeving van
de Nieuwsbrief. Achter de schermen heeft ze hard gewerkt
voor een nieuwe stijl. Hierbij de allereerste versie. Tips en
tops? Geef ze door aan yvet.vromans@eenbes.nl

Open Dag

25 & 27 maart 9.00-11.00 uur
Op deze dagen staan onze deuren in het Kindcentrum open
voor nieuwe kinderen (0-13 jaar). U kunt dan zien hoe wij
werken en de fijne sfeer proeven. Dit allen onder het genot
van een kopje koffie en iets lekkers. Ingang: Deelenstraat

School
Week van de lentekriebels
Voor de veertiende keer organiseert de GGD van 16 tot en
met 20 maart de “Week van de lentekriebels”. Net als
vorig jaar doen we dit jaar weer mee aan dat project met
groep 1 tot en met 8.
De Week van de lentekriebels gaat over het omgaan met
elkaar en seksuele vorming. Elke dag wordt er in groep
1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele
vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld
van de kinderen in de verschillende groepen.
Er wordt gebruik gemaakt van het lespakket ‘Kriebels
in je buik’ bij de invulling van deze lessen.
Op de website: www.weekvandelentekriebels.nl, vindt u
alle informatie over dit project.

Studiedag 23 maart
Op maandag 23 maart zijn alle kinderen van groep
1 t/m 8 vrij i.v.m. een studiedag. Tijdens deze
studiedag gaan we met het team de resultaten van
de CITO M-toetsen op schoolniveau analyseren en
actiepunten uitzetten. Daarnaast gaan we vanuit
onze studiereis naar Leuven een volgende stap
zetten voor ons nieuwe schoolplan 2020-2024.

WIST U DAT...

... Er dinsdag 10 maart weer een koffie-uurtje is?
Alle ouders zijn om 8.30 uur van harte welkom in
de personeelskamer.
... DE KINDEREN 20 MAART HET RAPPORT
MEE NAAR HUIS KRIJGEN?
... Vrijdag 13 maart enkele ouders van de OR
tijdens NL-doet de kleuter berging gaan
opknappen?

Koffie - uurtje februari

Het koffie-uurtje van 12 februari was weer zeer goed
bezocht door de ouders.
Na de carnavalsvakantie hebben we de projectweek: Samen met de ouders hebben we de nieuwe opzet van het
Kunst. In alle groepen maken de kinderen kennis met open podium besproken. Ouders vonden het fijn dat er meer
ruimte voor hen was en de kinderen waren ook rustiger. Echter
een kunstenaar en maken ze een kunstwerk. Alle
was het nog wel rommelig door de
kunstwerken kunt u op de gangen bewonderen.
hoeveelheid kleine optredens en duurde het hierdoor ook erg
lang. Efficiënter wisselen zou hierbij de oplossing kunnen zijn.
Ouders ervaren ook grote verschillen tussen de optredens van
de groepen. De ene groep besteed er uitgebreid aandacht aan
en de andere groep moet een dag van te voren nog een
optreden bedenken. Kinderen vinden het ook leuk om thuis te
mogen oefenen.

Projectweek: Kunst

Verder heeft Wendy een korte terugblik gegeven op de
studiereis naar Leuven en aangegeven waar we de komende
vier jaar aan gaan werken.
Als laatste heeft Wendy verteld dat juffrouw Yvet de
nieuwsbrief in een nieuw jasje gaat gieten.

School
10 minuten gesprekken
Vrijdag 20 maart krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 het
tweede rapport. Voor de kleuters is dit het eerste rapport. Bij
dit rapport zit ook een brief met de inlogcode voor het 10minutengesprek.

De 10-minutengesprekken vinden plaats op donderdag 26
maart en dinsdag 31 maart. U kunt zelf via onze Vlinder
app een datum en tijd kunt kiezen voor het
10-minutengesprek. Zorg dat u de Vlinder app al heeft
gedownload, want wie het eerst komt wie het eerst maalt
met het inplannen van de 10-minutengesprekken.
Vanaf vrijdag 20 maart om 12.30 uur kunt intekenen
op de gesprekken. Dit is mogelijk tot en met dinsdag 24
maart. Lukt het niet om digitaal een afspraak in te
plannen? Vraag de leerkracht even om hulp.
Kinderen van gescheiden ouders ontvangen één inlogcode.
Graag in samenspraak één afspraak maken. We willen graag
als school aan beide ouders tegelijk vertellen hoe de
vorderingen zijn van uw kind in de groep.

Project E-Waste

Open podium 1 april
1 april is er weer een open podium. U bent van harte
welkom om te komen kijken. In de eerste ronde zijn de
groepen 1/2a, 3, 5, 7 aan de beurt. In de tweede ronde
de groepen 1/2b, 4, 6, 8.

Dit is nu de tweede keer dat we bij het open podium
in twee groepen werken. De vorige keer is dit ons goed
bevallen. U als ouder heeft meer plek om te staan of te
zitten. Ook zorgt het voor meer rust in de zaal.

Groep 7 doet vanaf volgende week met het project van Ewaste. De E-waste Race is een les project waarbij kinderen
leren over grondstoffenschaarste, duurzaamheid en het

Nationale pannenkoekendag

recyclen van elektronische apparaten.
De kinderen van groep 8 gaan op vrijdag 22
In een wedstrijd tussen scholen zamelen zij zo veel

maart pannenkoeken bakken voor de ouderen uit

mogelijk oude of kapotte elektronisch apparaten in.

het huis Berkenheuvel aan de Dwarsstraat. Ze gaan

Buurtbewoners kunnen hun rondslingerende elektronisch

de bewoners van het huis, die in een rolstoel zitten,

afval aanmelden op de www.ewasterace.nl en aangeven

ophalen en terugbrengen.

wanneer zij thuis zijn. Leerlingen maken dan een afspraak
om de apparaten op te halen en scoren hier punten mee die

In de Vlinderhof staat een rijtje kooktoestelletjes

ze op www.ewasterace.nl bijhouden.

klaar en de kinderen gaan zelf aan de slag om
pannenkoeken te bakken. Ze serveren zelf

Na vier weken wint de school met de meeste punten een

de borden en helpen de ouderen bij het eten.

toffe schoolreis. Zo maakt de E-waste Race recyclen van

Daarnaast gaan alle kinderen van

elektronisch apparaten leuk en leerzaam!

het Kindcentrum ook smullen van de
pannenkoeken. En de kinderen van Kruimel
brengen ook een bezoekje.
De Pannenkoekendag is een traditie van de school.
De kinderen zijn aan het einde
van de dag erg enthousiast met het
verzorgen van een leuk uitstapje voor
de ouderen.

School
Groepsbespreking
Juffrouw Jeanne, interne begeleidster,
start na de carnavalsvakantie met de
groepsbespreking. Ze spreekt met alle
leerkrachten de groepen door.

Drie keer per jaar vinden deze groepsbesprekingen plaats.
Tijdens deze bespreking worden de groepsplannen van de
afgelopen periode geëvalueerd, Wat werkte goed en waar
is een andere aanpak nodig. Dit alles om het onderwijs zo
goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften
van elk kind. Onderwijsbehoeften zijn de dingen die een
kind nodig heeft om goed te kunnen leren. Aan de hand
van deze bespreking worden voor de komende periode
ook weer nieuwe groepsplannen op gesteld om zo de
resultaten te behouden of te verbeteren waar nodig.

Stagiaires
De stagiaires zijn een week voor de carnavalsvakantie

Daarnaast wordt elk kind besproken en gekeken of er

gewisseld van klas.

eventueel nog meer acties nodig zijn om elk kind zo goed
mogelijk te helpen. De groepsbespreking zorgt er dus voor

De indeling ziet er als volgt uit:

dat alle kinderen in beeld zijn en steeds gekeken wordt
wat iedereen nodig heeft en welke acties daarbij horen.

Groep 1/2B: juf Eline
Groep 3: juf Bo
Groep 4: meneer Tom
Groep 6: Juf Meggie
Groep 7: Juf Bente

Kiva Thema 6: 'Rollen in de groep'.
Na de carnavalsvakantie starten we met thema 6.

Onderbouw : Nu de kinderen weten wat het verschil is tussen pesten en plagen, kunnen we gaan kijken

naar de verschillende rollen die voorkomen in pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent,versterker,
verdediger en buitenstaander. De rollen worden uitgebeeld, getekend en beschreven. De kinderen beseffen
dat hoewel we niet allemaal mee doen met pesten, we er wel
samen voor zorgen dat het pesten stopt!
Bovenbouw: Hoewel de meeste kinderen negatief denken over pesten, doet lang niet iedereen er iets

tegen. Juist dit ‘niets doen’ houdt het pesten in stand. Tijdens dit thema worden jullie kinderen zich hier
bewust van. Ze leren hoe een groepscultuur eruit ziet en welke rollen er voorkomen in pestsituaties: pester,
slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander. Door middel van filmpjes en gesprekken leren
ze deze rollen in verschillende situaties te herkennen.

Peuteraanbod
Thema kunst
Het thema Hatsjoe wordt deze week afgesloten.
Onze handpop PUK is weer beter. De dokterspulletjes
worden weer opgeborgen.
Het volgend thema wordt KUNST.
We gaan in het nieuwe thema kijken naar kleuren en
experimenteren met kleuren. Wat gebeurt er bijvoorbeeld
allemaal wanneer je 2 kleuren mengt.
De peuters gaan volop aan de slag met kleuren herkennen
en benoemen. Met kleuren mengen en spelen.
Aan het einde van thema gaan we een heuse
tentoonstelling inrichten, waarbij alle ouders en oma’s en
opa’s een kijkje mogen nemen. Hierover krijgt u nog
nader bericht.
Het thema wordt zowel op

Kleding gevraagd
We merken dat we vaak misgrijpen wanneer we schone
kleding nodig hebben bij een “ongelukje” bij een peuter.
Heeft u nog kleding over in maatje 94 -104-116 dan zijn
wij er blij mee. Vooral broeken en sokken kunnen we
altijd gebruiken..

het peuteraanbod als de peutergroep (dagopvang)
uitgevoerd.

Dagopvang
We hebben een paar jarige gehad bij ons op het dagverblijf.
Rico en Daan zijn jarig geweest. Allebei zijn ze twee jaar
geworden en gaan ze over naar de peutergroep. Nicolas wordt
12 maart 2 jaar en gaat ook over naar de peuters. Veel plezier
allemaal.
Op de peutergroep is Ryan jarig geweest, hij is 3 jaar geworden.
Gefeliciteerd Ryan.
Vraagje aan de ouders: Graag de kinderen om 13.00 uur
ophalen, als u een contract heeft tot 13.00 uur. En om 15.00 uur,
als u een contract heeft tot 15.00 uur. Graag aan deze
ophaaltijden houden. Dank u wel.
We hebben een leuk project. Sinds deze week komt groep 8
ons helpen bij het fruit / lunch moment.
En ze doen het hartstikke goed!!
Vraagje vanuit de babygroep: Heeft u thuis nog kleren liggen,
die u niet meer gebruikt? Wij van de babygroep kunnen ze
goed gebruiken voor reserve kleren.
Onze juffen hebben komende week weer een BHV herhaling
(brand / ontruiming en kinder EHBO). Succes allemaal!

Mooiste tekening

Harley Quinn
Getekend door mama,
maar ingekleurd door dochter

Romee louwers
GROEP 6

Bĳlagen

Bĳlagen

