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Agenda

Staking woensdag 14 maart
Trapeze dicht op woensdag 14 maart 2018.

26 februari t/m
2 maart
14 maart

Voorjaarsvakantie
Staking, Trapeze dicht, kinderen vrij.

Pleinkanjers:
Deze week hangen de foto in de hal van het
hoofdgebouw en de Gentiaan.
Orkest:
Olifanten:
Acrobaten:
Groen:
Leeuwen:

Thijs, Dante, Thom, Sandro,
Noah,
Najema, Jermano
Lewis, Ties, Anthony, Marwa,
Louis, Luca
Jaimy
Lucas

Koken op het ROC

Bij een peiling onder het personeel bleek dat vrijwel iedereen
stakings-bereid is. Ook het bestuur van Salomo staat achter
deze actie. Het team zal deelnemen aan een manifestatie in
Amsterdam.

PBS
De week na de vakantie besteden we extra aandacht aan
de gedragsverwachtingen op het plein. Deze zijn:
-

Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf
Ik speel in het zicht van de pleinwachten
Ik speel op het schoolplein alleen met de materialen
uit de kratten.
Ik gebruik het materiaal waarvoor het bedoeld is.
Ik los mijn probleem zelf op, samen met de
pleinwacht.
Ik volg de aanwijzingen van de pleinwacht op.

Afgelopen maandag zijn de kinderen van het de Olifanten
en de Tijgers naar het ROC in Amsterdam geweest.
Eerst met auto’s richting station Haarlem Spaarnwoude, om
daar bus 80 naar het ROC in Amsterdam te nemen.
Daar aangekomen werden we hartelijk ontvangen. Voor alle
kinderen stond er een tasje klaar met daarin o.a. een heuse
koksmuts en een schort. Na een bekertje limonade en een
versnapering konden de kinderen aan de slag. Ze maakten
Pizza’s, smoothies en lekkere chocolade spiesen. Ook werden
de kinderen aan een smaaktest onderworpen, en oefenden ze
om met volle dienbladen te lopen.
Ter afsluiting was er nog de gelegenheid om de zelfgemaakte
lekkernijen opgegeten.

Goed Gedaan
Na de vakantie werken we met Goed gedaan! aan het
thema ‘Wat denk ik?’
Wanneer je bang, verdrietig of boos bent, kun je je gevoel niet
zomaar veranderen. Maar de negatieve gedachten die je dan
hebt, kun je wél leren sturen. Door positief te denken en
oplossingen te zoeken voel je je rustiger en sterker.
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Alles heeft leuke en niet-leuke kanten. Je voelt je fijner als je
goed op de leuke kanten let.
• Als er iets misgaat wordt je vaak bang, boos of verdrietig. Dat
is heel gewoon. Maar het helpt wel als je even diep ademhaalt
en tegen jezelf zegt: ‘Kalm, het komt wel goed!’
• Als je weer rustig bent, kun je een slim plan bedenken
waardoor je je weer een beetje prettiger voelt.

SportInstuif!
Coole sporten bij de Sportinstuif
Jij komt toch ook?
Lekker sporten in de voorjaarsvakantie voor maar €4,50
Op dinsdag 27 februari van 10:00 tot 15:00 uur in de
Ruud van der Geesthal, Piet Voskuilenstraat 1, Haarlem
Voor kinderen van groep 3 t/m 8
vergeet geen eten en drinken mee te nemen.
Inschrijven via jeugdsportpas.nl.
Fijne vakantie gewenst!
Het Trapezeteam.

