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Pasen

Op donderdag 14 april vieren 
wij het Paasfeest met elkaar 
op school. Eindelijk kunnen 
we weer iets gezamenlijk 
vieren!

Onderdeel van het 
programma is een Paasviering 
in de kerk om 13.00 uur. U 
bent van harte uitgenodigd 
om aan te sluiten en met ons 
mee te vieren!

U zult nog een aparte 
uitnodiging voor de 
Paasviering ontvangen.

St udiedag 8 apr i l

Volgende week vrijdag 8 april 
hebben wij een studiedag en 
zijn de kinderen vrij.

Op deze dag gaan wij verder 
met onze cursus 
hoogbegaafdheid en kijken 
we naar passend aanbod voor 
onze  meerbegaafde 
leerlingen.

Verder nemen we ons 
rekenonderwijs onder de loep 
en nemen onze leesexperts 
het team mee in een  andere, 
meer betekenisvolle aanpak 
van begrijpend lezen.

ZELFTESTEN

AGENDA

agna. 
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   dinsdag 5 april      Informatieavond nieuwbouw op de Wulfram

   donderdag 7 april     Ondersteuningsteamoverleg

   vrijdag 8 april      Studiedag, kinderen hele dag vrij

   donderdag 14 april   Paasviering

   15 en 18 april       Goede Vrijdag en tweede Paasdag, vrij

   vrijdag 22 april       Koningsspelen

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!

Inmiddels is het advies aan 
leerlingen uit de groepen 6,7 en 
8 om twee keer per week 
preventief een zelftest te doen, 
komen te vervallen. Wij hebben 
echter nog wel zelftesten op 
voorraad. Mocht u(w kind) 
behoefte hebben aan zelftesten, 
dan kunt u - of uw kind - dit aan 
de leerkracht vragen.



Samen on(der)wijs plezier! is ons motto.

Dat on(der)wijsplezier zit 'm bij ons vooral in het samen, 
groepsdoorbroken werken. Van en met elkaar leren. Dit is heel 
lange tijd niet mogelijk geweest door Corona. 

Gelukkig zijn alle beperkende maatregelen van de baan en mogen 
we weer schoolbreed met elkaar mengen.

Vandaag hebben we ons on(der)wijsplezier een impuls gegeven 
door groeps- en bouwdoorbroken met elkaar te lezen in de 
school. Iedere leerling mocht een plekje in de school kiezen om te 
gaan stillezen. Zo zochten broertjes en zusjes, nichtjes en neefjes 
elkaar op. De kinderen uit de bovenbouw wilden graag weer even 
lekker in de kleutergroepen lezen, en er waren enkele durfals uit 
de groepen 1-2-3 die de stap naar een bovenbouwgroep en -juf 
maakten!

Super leuk om te zien en te ervaren, en zeker voor herhaling 
vatbaar!

VREEDZAME SCHOOL SAMEN ON(DER)WIJS PLEZIER!

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

In onze lessen Vreedzame 
School gaat het over "een 
steentje bijdragen".

We willen graag dat kinderen 
zich verbonden voelen met de 
klas en de school. Er ontstaat 
dan een positieve sfeer en 
kinderen zijn gemotiveerd om 
deel te nemen aan wat in de 
klas gebeurt.

Om dit te bereiken, krijgen 
kinderen taken en 
verantwoordelijkheden.

Een van de 
verantwoordelijkheden van 
kinderen op onze school is het 
werken als leerlingmediator. 
Leerlingmediatoren zijn 
speciaal opgeleide kinderen uit 
de bovenbouw. Zij helpen 
kinderen bij het oplossen van 
een conflict. We zijn nu ook 
bezig met het opleiden van 
digital leaders. Dit zijn 
leerlingen met een affiniteit 
voor ICT. Zij gaan na hun 
opleiding leerlingen én 
leerkrachten ondersteunen bij 
het gebruik en toepassen van 
ICT.

Een steentje bijdragen gaat ook 
over het uitvoeren van taken 
binnen de klas en de school. Dit 
kunnen corveetaakjes zijn, maar 
bv. ook als tutor helpen bij het 
leesonderwijs aan jongere 
kinderen.

Zo krijgt omzien naar elkaar en 
je omgeving echt betekenis 
voor kinderen.

- Flyer Koningsdag
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