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Maart Birthdays!
2 - Wyatt
5 - Indy (PSZ)
6 - Suleiman (PSZ)
9 - Enfeli
14 - Rodrigo
16 - Melek en Jeremy
17 - Maria
18 - Lilach (PSZ)
24 - Dylan (PSZ)
26 - Sila (PSZ)
29 - Gijsje
30 - Niels

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
Dagopvang
Op de babygroep hebben we 2 nieuwe

kindjes erbij, Abby en Yaden. We heten
ze van harte welkom en hopen dat ze
een leuke tijd bij ons gaan beleven.

peuteraanbod
Amine, Mielaher en Marciano zijn gestart
op het peuteraanbod. Zofia start in
maart op de peutergroep.

basisschool
Daan en Sila starten deze maand op

school. Heel veel leerplezier gewenst!

School
Week van de lentekriebels
Voor de zestiende keer organiseert de GGD van 21 tot
en met 25 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 5 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. Groep 1 t/m 4 gaan de lessen verdelen over
de aankomende weken.
Er wordt gebruik gemaakt van het lespakket ‘Kriebels
in je buik’ bij de invulling van deze lessen.
Dit jaar is het thema 'Je lijf is van jou'. Het gaat hierbij
om het bespreekbaar maken van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over
vragen en geven van toestemming.
Op de website: www.weekvandelentekriebels.nl,
vindt u alle informatie over dit project.

Studiedag 23 maart
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn op woensdag 23
maart vrij i.v.m. een studiedag. Het team gaat deze
dag aan de slag met een schoolanalyse van de CITO
resultaten en formuleren we actiepunten voor de
komende periode.
Juffrouw Wies neemt ons mee met de reflex integratie
methode. Welke ritmische bewegingen helpen het

WIST U DAT...
... ALLE KINDEREN VAN GROEP 1 T/M 8
VRIJDAG 18 MAART HET RAPPORT MEE NAAR
HUIS KRIJGEN?
... OUDERS ZICH VANAF 18 MAART VIA DE PARROAPP KUNNEN INSCHRIJVEN VOOR DE 10MINUTENGESPREKKEN?

... groep 7 en 8 twee weken geleden een
voorlichting hebben gehad vanuit HALT? Ze
hebben het vooral gehad over online veiligheid.
... er na de meivakantie een nieuwe logopediepraktijk
start in ons gebouw? In de volgende nieuwsbrief
stellen zij zich aan u voor.

brein te ontwikkelen waardoor uitdagingen op het
gebied van leren, concentreren, gedrag en emoties
meer in balans komen.
Meneer Bart gaat samen met het team visie
ontwikkelen voor ICT. Waarbij we vraagstukken gaan
beantwoorden gaan we werken met Gynzy, Bingel of
juist de software vanuit de methode? Hij volgt
hiervoor een ICT opleiding.

Kijkochtend
De kijk-ochtend van 22 februari t/m 24 februari zijn
verplaatst naar 15 t/m 17 maart. Alle ouders zijn van
harte welkom om een half uurtje mee te kijken in
de groep van uw zoon/dochter. Via de Parro-App
kunt u zich hiervoor aanmelden via de
agenda/kalender.

School
10 minuten gesprekken
Vrijdag 18 maart krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8
het tweede rapport. Voor de kleuters is dit het eerste
rapport.
De 10-minutengesprekken vinden plaats op donderdag
24 maart en dinsdag 29 maart. U kunt zelf via onze
Parro-app een datum en tijd kiezen voor het 10minutengesprek.
Vanaf vrijdag 18 maart om 12.30 uur kunt u intekenen
op de gesprekken. Dit is mogelijk tot en met dinsdag
22 maart. Lukt het niet om digitaal een afspraak in te
plannen? Vraag de leerkracht even om hulp.

Project E-Waste

Kinderen van gescheiden ouders ontvangen één
inlogcode. Graag in samenspraak één afspraak maken.

Groep 7 en 8 doen vanaf 15 maart mee het project van

We willen graag als school aan beide ouders tegelijk

E-waste. De E-waste Race is een les project waarbij

vertellen hoe de vorderingen zijn van uw kind in de

kinderen leren over grondstoffen schaarste,

groep.

duurzaamheid en het recyclen van elektronische
apparaten.

Nationale pannenkoekendag

In een wedstrijd tussen scholen zamelen zij zo veel
mogelijk oude of kapotte elektronisch apparaten in.

De kinderen van groep 8 gaan op vrijdag 18

maart pannenkoeken bakken voor alle leerlingen
van onze school. De bewoners van Berkenheuvel
slaan nog een jaartje over, maar hiervoor heeft groep
8 een leuk alternatief bedacht. Alle opa's en oma's
van de kinderen van groep 8 zijn van harte welkom
om een overheerlijke pannenkoek te komen eten.

Buurtbewoners kunnen hun rondslingerende
elektronisch afval aanmelden op de www.ewasterace.nl
en aangeven wanneer zij thuis zijn. Leerlingen maken
dan een afspraak om de apparaten op te halen en scoren
hier punten mee die ze op www.ewasterace.nl bijhouden.
Na vier weken krijgen de kinderen een leuk presentje.

In 't Vlinderhof staat een rijtje kooktoestelletjes klaar

Zo maakt de E-waste Race recyclen van elektronisch

en de kinderen gaan zelf aan de slag om de

apparaten leuk en leerzaam!

pannenkoeken te bakken. Ze serveren zelf
de borden bij de groepen.

Dinsdag 15 maart krijgen de groepen een voorlichting en
vanaf dat moment kan er gestart worden met inzamelen.

De Pannenkoekendag is een traditie van de school.

School
Groepsbespreking
Juffrouw Jeanne, interne begeleidster, gaat op korte termijn
met de groepsbesprekingen starten. 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.
Daarnaast wordt elk kind besproken en gekeken of er
eventueel nog meer acties nodig zijn om elk kind zo goed
mogelijk te helpen. De groepsbespreking zorgt er dus voor
dat alle kinderen in beeld zijn en steeds gekeken wordt wat
iedereen nodig heeft en welke acties daarbij horen.

VVN verkeersexamen
Donderdag 31 maart doet groep 7 mee aan het nationaal
verkeersexamen.
De leerlingen moeten voor het VVN Verkeersexamen een
aantal verkeersbegrippen en verkeersafspraken onder de
knie hebben. Alle afspraken zijn geformuleerd in termen
van gedrag van de leerling in de rol van voetganger en
fietser. Ook is er een overzicht van de verkeersborden die
de kinderen moeten kennen.
Kijk voor meer informatie op deze site:
https://examen.vvn.nl/

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
We zijn gestart met het thema kleuren en vormen.
Het boek Hoe Tito zijn neus kwijtspeelde van Gino van
Genechten staat centraal.
We gaan veel experimenteren met kleuren en de
verschillende vormen.

Ophalen van de peuters
De peuters van het peuteraanbod worden rond 12.30 opgehaald op de speelplaats. Het is dan erg druk op de
speelplaats. Verschillende ouders hebben ons gemeld dat ze dit als onprettig ervaren. Toch zien we even geen
andere mogelijkheid. Om 12.30 is het weer rustig op de speelplaats. U kunt ervoor kiezen om precies om 12.30 te
komen, dan heeft u geen drukte.

Nieuwe namen
Het peuteraanbod en de peutergroep krijgen nieuwe namen.
Voortaan heet het peuteraanbod BONT SCHAAPJE en de peutergroep KOOLWITJE.
Dit zijn allebei vlindernamen.

Dagopvang
Baby groep
Wat fijn dat alle corona maatregelen versoepeld
zijn en dat we weer (bijna) alles op een "normale”
manier kunnen doen.
In de corona tijd hebben we wel ervaren, dat het
fijn is om de ouders op de hal te mogen
ontvangen. Voor de rust op de groep is dit prettig
en willen we dit ook blijven doen.

Nieuwe naam
Binnenkort krijgen alle groepen een nieuwe naam.
We zijn nog aan het overleggen met de anderen
groepen. Onze naam weten we al.... Raad maar
eens welke vlinder er op het plaatje staat?

Opruimlied
Wij ruimen alles op,
wij ruimen alles op.
Viva victoria,
Wij ruimen alles!
Zo proberen we om met de oudste kindjes alles
netjes op te ruimen, voordat we iets anders gaan
doen. Dit liedje zingen ze ook op de peutergroep.
Dus daar herkennen ze het liedje ook en weten ze
wat ze kunnen gaan doen.

Foto's en filmpjes maken
Hoe leuk is het om een filmpje te maken van je
kind die fijn aan het spelen is en dit te delen met
je familie / vrienden.
We merken dat sommige ouders soms filmpjes
maken. Hoe leuk, hun kind die bij ons aan het
spelen is. Dit is prima met toestemming van ons.
Dit i.v.m. privacy van onze kindjes en de
medewerksters. Dus altijd even vragen als je een
leuk filmpje wilt maken van je kind.
Tip voor leuke site: Home - baby.skills (babyskills.com)

Bijlagen

Hou jij van zingen ?
Droom jij van een optreden in een volle zaal met enthousiast publiek ?
Dit is je kans !
Stichting Au3SmitsMusic organiseert
The Kids Voice-OPEN MIC.
Vrijdag 8 april 2022.
Je wordt begeleid en geholpen door enthousiaste coaches. Wij helpen je met zingen, keuze van je
liedje, je performance , je zenuwen etc etc .
Samen zorgen we dat je een top optreden neer zet die avond en een geweldige ervaring rijker wordt .
Dus….. geef je snel op want vanaf 11 mrt beginnen we met repeteren.
(11/18/24/31mrt repeteren we)
Je kan alleen zingen en optreden, maar als duo of met een groepje mag natuurlijk ook. Ervaring is
niet nodig - iedereen kan en mag meedoen.
Heb je vragen of wil je je opgeven , mail ons dan!
Wij hebben er zin in- jij ook ????
au3smitsmusic@gmail.com

Tot snel!🎶
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