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Uitgave nieuwe Duizendpoot
Rapporten groep 1 tot en met 8 gaan mee.
03/03 Juf Louise jarig GeFeLiCiTeErD!





Week 2, derde thema Aardrijkskunde VierKeerWijzer
Centrale inschrijfavond groep 8 leerlingen
Centrale inschrijfavond groep 8 leerlingen



MR-vergadering (19:30)

Skate-clinics groep 6A, 3A, 5A, 5/6B en 7A. Wanneer de kinderen zelf in het bezit
zijn van skates en/of bescherming mogen deze meegebracht worden.
 Skate-clinics groep 4A, 3B, 4B, 7/8B en 8A. Wanneer de kinderen zelf in het bezit
zijn van skates en/of bescherming mogen deze meegebracht worden.
 11/03 Juf Amanda jarig GeFeLiCiTeErD!






Week 3, derde thema Aardrijkskunde VierKeerWijzer
Week van het geld, groepen 7 en 8 gastles vanuit de bank




Kangoeroetest voor de bovenbouwleerlingen









Samen muziek maken geblazen groep 5A en 5/6B


Week 1, vierde thema Aardrijkskunde VierKeerWijzer
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Grote rekendag
Lijnbaltoernooi in de Kannebuis Halsteren (meiden uit groep 7 en 8)
’s Ochtend Paasviering in de Gertrudiskerk 09:00- 10:00
’s Middags Actiedag van 14:00 tot 16:30. Kinderen zijn al om 12:00 uit.
Goede vrijdag (alle kinderen zijn vrij)
Meneer Gerold is jarig GeFeLiCiTeErD!
01/04 Eerste Paasdag



Tweede Paasdag


Voetbaltoernooi D-jeugd op sportpark Rozenoord (jongens en meisjes uit groep 7
en 8)
 Ouderraad vergadering (20:00)
Theoretisch verkeersexamen groep 7






Voetbaltoernooi E en F-jeugd op sportpark Rozenoord (jongens en meisjes uit
groep 3, 4, 5 en 6)
 Atletiek (groepen 7 en 8)





Uitgave nieuwe Duizendpoot

Leerlingen vanaf groep 5 welkom bij de rapportgesprekken
N.a.v. de inspraakavond en de terugkoppeling hiervan met het team hebben we de keus
gemaakt om de leerlingen van groep 5 tot en met 8 uit te nodigen aan te sluiten bij de
rapportgesprekken. Het gesprek gaat ten slotte over hen. Hiermee willen we de
betrokkenheid bij het eigen leerproces stimuleren. We willen hierbij benaderukken dat de
kinderen zeer gewenst zijn bij het gesprek maar dat dit niet verplicht is. U als ouder maakt
de keus om uw kind wel of niet mee naar het gesprek te nemen.
Actiemiddag en Paasviering
Hierbij alvast de eerste informatie rondom de Paasviering en de Actiemiddag op donderdag
29 maart 2018
Paasviering:
Voor het eerst gaan wij dit jaar voor onze viering naar de Gertrudiskerk op de grote markt
(Peperbus). We zijn een Katholieke school en wanneer de mogelijkheid zich aandient om de
viering in een Katholieke kerk plaats te laten vinden denk ik dat we dat in ieder geval eens

moeten proberen. Deze viering vindt plaats van 09:00 tot ongeveer 10:00. Zoals het er nu
naar uitziet willen we vragen of de kleuters afgezet kunnen worden bij de kerk. De groepen 3
tot en met 8 vertrekken gelijk om 08:30 lopend naar de kerk. De kleutergroepen willen we wel
mee terug laten lopen. De viering zal voor een groot deel geleid worden door pastoor Paul
Verbeek. Rond 10:45 zullen we weer terug op school zijn. Verder informatie volgt nog via
Digiduif.
Actiemiddag:
De Actiemiddag zal plaatsvinden van 14:00 tot 16:30. De kinderen zijn vanaf 12:00 uit. Er is
deze dag geen overblijf mogelijk i.v.m. klaarzetten van alle activiteiten. Wij verwachten ’s
middags wel alle kinderen terug op school onder begeleiding van ouders, opa/oma of een
andere begeleider. Op deze middag zal er ook een sponsorloop plaatsvinden waar alle kinderen
aan meedoen. Het goede doel waar we geld voor inzamelen dit jaar is Samenloop voor hoop.
Tijdens de Paasviering zal dit doel nog uitgebreid besproken worden.
Op deze middag krijgen de kinderen, net als vorig jaar, de mogelijkheid om met de fancy fair
mee te doen. Hieronder alvast wat beknopte informatie. Juf Jolanda gaat binnenkort alle
groepen langs om dit initiatief met alle kinderen te bespreken.

Fancy Fair
Wie?

Groep 1 t/m 8 gemixt; alleen, tweetallen, etc.
(groep 1 t/m 4 o.b.v. een ouder)

Wat?

Verkoop van bijv. zelfgemaakte muffins, koekjes, poffertjes, stukjes pizza,
fruit, limonade(siroop); borduurwerkjes, schilderijtjes, schminken, nagels
lakken, armbandjes maken, enz.
(géén rommelmarkt)

Waar?
Kraampjes op ons schoolplein (staan al klaar)
Wanneer?
Donderdag 29 maart (14.00 – 16.30 uur)
Waarom/Waarvoor? Actiedag (Samenloop voor hoop)
Hoe/Deelname?
Tot en met 23 maart mogen de leerlingen zich hiervoor opgeven bij hun
eigen leerkracht (gemixt: hoogste groep inschrijven)
Bij deelname krijgt iedere leerling 10 bonnen t.w.v. €0,50
Verdere informatie rondom de Paasviering en de Actiedag volgt nog vanuit de werkgroep.
Nieuwbouw op de Borghoek
De werkgroep nieuwbouw is ter inspiratie op bezoek geweest bij een andere school binnen de
LPS, basisschool Merijntje te Nieuw-Vossenmeer. Deze school heeft zijn huidige gebouw
volledig anders ingericht door ruimtes samen te voegen. Mooi om te zien dat samenwerking
tussen kinderen en groepen zo praktisch mogelijk wordt gemaakt. Het is zeker niet de
bedoeling om hetgeen we daar gezien hebben over te nemen op de Borghoek. We hebben wel
mooie oplossingen gezien om samenwerking tussen kinderen te stimuleren en ruimte te winnen
door andere meubels in te zetten/ wanden te doorbreken enz. Op dit moment is onze
architect bezig om visueel te maken wat mogelijk is op de Borghoek wanneer wij drie lokalen
aan het gebouw vastzetten. Waar kunnen die het beste geplaatst worden? Welke groepen
kunnen dan naast elkaar gesitueerd worden om samenwerking te stimuleren. Is er een
mogelijkheid om naast de peuterspeelzaal ook dagopvang te realiseren op de Borghoek?
Allemaal vragen waar wij als werkgroep de komende tijd verder mee aan de slag gaan.

Informatieavond Breek-4U
Op 22 februari was de informatieavond voor ouders in het kader van de beoogde
samenwerking met Breek-4u betreffende het overblijven. U heeft daarover enkele weken
geleden al een brief gehad met informatie op hoofdlijnen. De avond was goed bezocht: tussen
de 40 en 50 ouders.
De directie heeft de avond geopend en iedereen welkom geheten. Debby Iriks en Elvira van
Geel hebben in een presentatie de werkwijze van Breek-4U toegelicht. Ouders waren in de
gelegenheid om vragen te stellen en hebben daar ruimschoots gebruik van gemaakt. De vragen
werden beantwoord door directie en Breek-4U. Juist door het stellen van vragen en de
beantwoording hiervan, werd e.e.a. verduidelijkt.
Aan het eind van de avond hebben we toegezegd het voornemen te bespreken op de MRvergadering van 7 maart. Daarna worden met Breek-4U nadere afspraken gemaakt. We willen
na de meivakantie starten. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen in
dezen.
Inloopochtend CJG
Ook dit schooljaar zal er regelmatig een inloop worden georganiseerd vanuit CJG (centrum
jeugd en gezin) van 14:30 tot 16:00 op de Borghoek waar u met vragen terecht kunt. De data
zijn dit schooljaar als volgt nog:
do 5 april, do 7 juni
Parochie
Informatie over diensten, thema’s, vieringen enz kunt u vinden op de volgende site:
www.lievevrouweparochie.nl

