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St and van zaken 
rond Corona

Ik hoop dat dit de laatste keer 
is dat ik dit item met u in een 
nieuwsbrief deel!
Inmiddels zijn alle beperkende 
maatregelen rondom Corona 
opgeheven. Dat betekent dat 
wij het werken in vaste 
cohorten kunnen loslaten en 
weer met de hele school door 
elkaar kunnen en mogen 
werken, leren en spelen. 

Een heerlijk idee dat we 
eindelijk weer samen kunnen 
vieren, zoals bv het Paasfeest 
en de Koningsspelen die er in 
april aankomen.

Ook wordt er weer meer 
mogelijk met ouders in de 
school. Dat gaan we zeker 
weer opstarten, we hebben u 
gemist! Laten we erop 
vertrouwen dat we een lange 
corona-vrije periode tegemoet 
gaan.

St udiedag

Op dinsdag 15 maart hebben 
wij een studiedag.

Op deze dag  gaan wij in de 
ochtend aan de slag met het 
thema hoogbegaafheid: hoe 
signaleer je hoogbegaafheid?

In de middag werken wij 
onder leiding van een externe 
verder aan onze eigen 
persoonlijke professionele 
ontwikkeling en een stuk 
teamontwikkeling.

JUF ANNEBETH

AGENDA

agna. 
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  donderdag 10 mrt  Open ochtend 

  maandag 14 mrt     Open ochtend

  dinsdag 15 mrt   Studiedag, kinderen hele dag vrij

   19.45 uur MR-vergadering

  woensdag 23 mrt     Open ochtend

   vrijdag 8 april   Studiedag, kinderen hele dag vrij

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

Juf Annebeth is inmiddels 
gelukkig weer 3 dagen bij ons op 
school aanwezig. Nog niet voor 
haar volle uren en ook nog niet 
voor de klas. Op dit moment 
verricht juf Annebeth 
ondersteunende 
werkzaamheden voor haar 
collega's en geeft zij kleine 
groepjes kinderen extra 
instructie en ondersteuning. Blij 
dat je er weer bent, Annebeth!



In de periode tot de meivakantie gaan de leerlingen van groep 6 
t/m 8 tijdens de wekelijkse muzieklessen kennismaken met een 
instrument. Gedurende 8 weken leren zij de eerste beginselen 
van het bespelen van de saxofoon, de viool of de accordeon. In 
kleine groepjes gaan zij onder leiding van een bevoegde 
muziekdocent hun muzikale talent verder ontwikkelen. We 
werken toe naar een eindpresentatie op donderdag 21 april, waar 
we u van harte voor hopen uit te nodigen!

Daarnaast kunnen de kinderen in deze periode náást de 
binnenschoolse muzieklessen ook ná school een aantal 
muzieklessen volgen op hetzelfde instrument. Of - als ze dat 
leuker vinden - kiezen voor een ander instrument ter 
kennismaking. Dit aanbod is voor 5 naschoolse lessen geheel 
grat is dankzij de steun van Stichting Muziek Opmeer! Een super 
laagdrempelige manier om méér met muziek te kunnen doen. Dit 
naschoolse aanbod is overigens niet alleen voor de kinderen van 
groep 6 t/m 8 bedoeld. Alle kinderen - ook uit groep 1 en 2 - 
kunnen zich inschrijven voor deze gratis muzieklessen.

Ik zeg: doen!!

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een flyer met meer 
informatie over de locaties en inschrijven.

VREEDZAME SCHOOL INSTRUMENTALE LESSEN

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Met de Vreedzame School leren 
we nu over gevoelens. Om 
kunnen gaan met gevoelens is 
van groot belang voor een 
positief klimaat in de klas en in 
de school. We stimuleren dat 
kinderen "hart voor elkaar" 
hebben. Dat gaat gemakkelijker 
als kinderen in staat zijn hun 
gevoelens te benoemen en zich 
in gevoelens van anderen 
kunnen verplaatsen.

Om met elkaar over gevoelens 
te praten, is het van belang dat 
de kinderen zich veilig voelen in 
de groep; tegelijkertijd 
bevorderen deze gesprekken de 
veiligheid. Er ontstaat een 
vertrouwde sfeer.

We hebben het over gevoelens 
als boos en verdriet. We 
bespreken wat het betekent als 
iemand wordt buitengesloten. 
Ze leren dat "afkoelen" 
belangrijk is om een conflict te 
kunnen oplossen.

Verder gaat het in onze lessen 
over blij zijn, tevreden zijn en 
over opkomen voor elkaar.

We leren kinderen dat ze 
mogen "passen". We houden er 
rekening mee dat niet elk kind 
even gemakkelijk over zijn of 
haar gevoelens praat. We willen 
kinderen de ruimte geven om 
zelf te kiezen wat ze over hun 
gevoelens kwijt willen.

- Gratis aanbod voor 5 naschoolse muzieklessen

- Flyer informatieavond Award Opmeer/

  Bouwen in?? (voor groep 7 en 8)

 - Reminder inschrijven Zomerkamp (voor 

   groep 6,7 en 8)

- Flyer gratis voorstelling Deksels! theater
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