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Agenda:

vr. 10-3 Rapporten komen uit
Groep 4-5 zwemt

ma. 13 maart De groepen 1/2 en 3 brengen een bezoek aan de boerderij van de Fam. van
Diepen in de Wogmeer.

Gespreksmiddag

di. 14 maart Gespreksmiddag

do. 16 maart Gespreksavond

ma. 20 maart Leerlingpanel

do. 23 maart Uitgave Ark-Nieuws 14

vr. 24 maart Groep 6-7-8 zwemt

Van de directie

Koude start…..

Maandagochtend 6 maart zijn we weer begonnen. Uiteraard hopen we dat

iedereen een mooie vakantie heeft gehad en met genoeg energie weer aan de slag

kan. Door een computer instellingsfout van onze c.v. was het heel koud in de

school. Gelukkig verscheen om 10:15 u. de monteur en werd het langzamerhand

weer warmer…. Wellicht waren kinderen aan het eind van deze eerste dag aardig

rozig en hebben ze geslapen als…..

Opbrengsten van de studiedag

Voordat het team aan de voorjaarsvakantie kon beginnen, zijn de opbrengsten tot

nu toe besproken. Zaken waar we met tevredenheid op terugkijken, maar ook punten van aandacht. Wat

betekent het voor het aanbod? Waar moet een tandje extra bijgezet? Leerkrachten in groepen 4 tot en met

8 bespreken dit dez en de komende weken met de kinderen.



In het rapport dat u vrijdag ontvangt, kunt u terugvinden hoe uw kind zich ontwikkeld heeft.

De Ark op wielen

Gisteren zijn we gestart met het schoolproject ‘De Ark op wielen’.  U heeft allemaal kunnen zien wat uw

kind heeft gezien.

In de onderbouw gaan we vooral in op vervoersmiddelen. We gaan er veel over ontdekken, ervaren, lezen,

knutselen en natuurlijk allemaal leuke activiteiten omheen doen.

In de middenbouw gaan we vooral in op toepassingen van wielen in bedrijven. Van tractor tot lopende band

en alles wat daarmee te maken heeft.

In de bovenbouw gaan we vooral in op tandwielen. Die spelen  op heel veel plekken een rol. Wetenschap en

techniek halen we in huis. Ook hier komen de wielen op allerlei plekken terug.

Thuis kan iedereen ook aan de slag. De eerste “thuis”-werkstukken staan al op de tentoonstelling en we

hopen dat er nog een heleboel volgen. (Laat je inspireren).......

De afrondende tentoonstelling is op vrijdag 31 maart om 10:45 u.

Rapport komt uit; gespreksmomenten

Op vrijdag 10 maart komen de rapporten uit. De 10-minutengesprekken

vinden in week 11 plaats, op maandag 13 en dinsdag 14 maart ‘s middags en

de avondsessie is op 16 maart. Afspraken konden vanaf gisteren worden

ingepland. Wij hopen vrijdagmiddag alle inschrijvingen binnen te hebben.

Over juf Joke

Juf Joke wil iedereen laten weten dat het haar heel goed heeft gedaan wat ze

aan belangstelling heeft ontvangen. Bloemen, kaartjes, tekeningen,

condoleance-bezoeken van (oud)collega’s, ouders, kinderen, “Hensbroekers”

en bestuur: op allerlei manieren is aan haar gedacht en dat heeft ze heel erg

gewaardeerd.

Het verdriet en gemis is natuurlijk niet minder groot. Tijdens de lunch op de

studiedag was ze al even op school en dat deed haar … èn ons goed.

Namens Joke wil ik  iedereen hartelijk groeten en wellicht komt zij de komende weken weer eens op bezoek

bij team en/of klas.


