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Agenda
Maandag 14 maart:
Vrijdag 18 maart:
Vrijdag 25 maart:
Donderdag 31 maart:

Groep 3/4 voorstelling (10.45 uur)
Schoolfotograaf
Groep 7/8 naar Kamp Westerbork
Groep 1/2 voorstelling (10.45 uur)

Directie/IB aanwezig
Woensdag 16 maart:
Petra middag aanwezig
Donderdag 17 maart:
Ageeth aanwezig
Marije is elke maandag en dinsdag op school aanwezig.
Corianne is elke dinsdag op school aanwezig.

Formulier privacy-voorkeuren (herhaling)
Op school kwamen we tot de conclusie dat we voor lang niet alle leerlingen de privacy-voorkeuren in ons
systeem hebben staan. Om die reden krijgen alle leerlingen een envelop mee met daarin een formulier
voor de privacy-voorkeuren. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze per kind in te vullen en zo snel
mogelijk weer mee te geven naar school. Zo kunnen wij onze administratie bijwerken en is alles in ons
systeem weer up-to-date. Alvast bedankt!

Extra margedag (herhaling)
Op 1 juni vergaderen alle teamleden van onze scholengroep gezamenlijk over de onderwijsplannen van
onze scholen voor het nieuwe schooljaar. Deze dag plannen we in als extra margedag, wat betekent dat
alle leerlingen op deze dag vrij zullen zijn. Deze dag was nog niet meegenomen in eerdere
communicatie, dus aan u het verzoek om deze dag goed te noteren in uw agenda en op de kalender.

Vacature MR (herhaling)
Door het eindigen van de termijn (periode van 3 jaar) van beide zittende ouders in de MR, ontstaan er
per direct twee vacatures voor de MR. Lijkt het u leuk om mee te denken over zaken die de school
aangaan wat betreft beleid en wilt u graag op een boeiende manier betrokken worden bij de school?
Dan nodigen we u uit om voor woensdag 23 maart aanstaande voor 12.00 uur een mail te sturen naar
mr-royen@sg-owsa.nl. N.a.v. het aantal aanmeldingen, zullen wij als MR al dan niet verkiezingen
uitschrijven. Hierover ontvangt u persoonlijk bericht. Wij hopen op interesse en zien graag uw mail
tegemoet!

Veiligheidsmonitor
In deze periode zullen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 de vragenlijst met betrekking tot hun
veiligheidsgevoel in en om school gaan invullen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan horen we dit
graag.

Juf Gonda
Vandaag is juf Gonda even een uurtje bij groep 7 en 8 in de klas geweest om bij te praten. Het was voor
de kinderen fijn om haar even weer te zien. Daarna heeft ze met het team geluncht. Er volgt verder in
het voorjaar nog een officieel afscheid voor leerlingen, ouders en team. Hierover ontvangt u tegen die
tijd meer informatie.

Schoolfotograaf
Vrijdag 18 maart komt de schoolfotograaf. Tussen half 9 en 9 uur kunnen broertjes en
zusjes die nog niet naar school gaan met elkaar op de foto. Ook de kinderen van
Kinderwereld kunnen op de foto.

Vanuit de ouderraad (OR)
Voor de ouderraad zijn wij op zoek naar een voorzitter.
Wil je meehelpen met activiteiten en kun je
een vergadering leiden? Dan zoeken we jou!
Aanmelden kan bij de OR
(Bianca Stegen, Bianca Alserda of Nienke Alting).

Schoolbibliotheek
Voor onze schoolbibliotheek zoeken wij
ouders die mee willen helpen
met het uitlenen en organiseren van
de boeken. Dit doen wij op dinsdag en op donderdag
van 11.00 – 12.00 uur. Vooral voor de donderdag
zoeken wij vrijwilligers.
U kunt zich aanmelden bij Nienke Alting.

Kamp Westerbork
Vrijdag 25 maart gaat groep 7/8 samen met juf Annemarie en met Jantje naar Kamp Westerbork. De
kinderen gaan hier met de bus heen. De kinderen moeten gewoon om half 9 op school zijn, de bus
vertrekt om 8.50 uur. Het duurt tot 13.00. Dan gaan ze met de bus weer terug naar school. De kinderen
moeten voor die dag dus een lunchpakket mee en komen dus tussen de middag niet thuis om te eten.

Kanjertraining groep 1 en 2

We hebben de laatste weken extra aandacht besteed aan het samenwerken.
* We vertrouwen elkaar
* We helpen elkaar
* We werken samen
* We hebben plezier
* We doen mee

Dit hebben we onder andere met deze spelvormen gedaan:
Blindemannetje:
* We gaan in de kring staan. Iemand die dat wil doet zijn ogen dicht en houdt zijn armen gekruist voor
zijn borst.
* Wordt de kring ingestuurd en steekt dan recht de kring over en wordt aan de overkant opgevangen
aan de schouders door andere kinderen.
* We zorgen ervoor dat het kind veilig kan oversteken. Dit vergt ook concentratie, blijf kijken naar het
kind dat oversteekt.
* Roep evt. stop als het kind bij je is en vang het op.
* Na afloop praten we over hoe het ging, hoe voelde het?
Op handen gedragen:

Verboden te lachen:
* Ga tegen over elkaar staan en kijk elkaar in de ogen.
* Wie houdt dit het langste vol zonder in de lach te schieten?
Juf heeft het laatste spel verloren… Wat waren de kleuters hier goed in!

