Om bij te praten
JAARGANG 26, NUMMER 19

Agenda
28 mei t/m 8 juni
4 juni
6 t/m 8 juni
20 juni
25 juni
26 juni
28 juni

1 juni 2018
17 juli 2017

Cito weken
MR vergadering
Schoolverlaterskamp
Sportdag (leerlingen om 12 uur vrij)
Groepsbespreking Clowns en Acrobaten
Groepsbespreking Orkest en Olifanten
Groepsbespreking Tijgers en Leeuwen

Pleinkanjers:

Schoolverlaterskamp
Volgende week woensdag 6 juni gaan de schoolverlaters
op kamp.
Het is bijna zo ver!
De schoolverlaters gaan op kamp. Woensdag vertrekken ze op
de fiets naar Zandvoort, waar ze 2 nachten verblijven in huis van
Scouting de Buffels. Er wordt hard gewerkt aan de laatste
voorbereidingen om er een mooie
belevenis van te maken.
Ze hebben er zin in!
We wensen de leerlingen en hun
begeleiders 3 mooie dagen.

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

Arzou
Luca, Fatema, Ties, Hayley
Asmara, Thom
Bram, Isa, Lucas
Eva
Jessy

CITO-toetsen
Deze week is gestart met de afname van de CITO-toetsen.
De leerlingen worden op hun eigen niveau getoetst voor de
vakgebieden: technisch- en begrijpend lezen, rekenen, spelling
en woordenschat.
Een deel van de toetsen nemen we digitaal af en een deel op
papier.
Wij verzoeken u dan ook om uw kind zo min mogelijk te laten
verzuimen en afspraken voor dokters- en tandartsbezoek buiten
schooltijd te plannen.
Belangrijk voor een goed resultaat
is ook voldoende nachtrust en een
gezond ontbijt.

Sportdag
Op woensdag 20 juni is de Trapeze Sportochtend.
De leerlingen zijn dan om 12 uur vrij!!

Bezoek van hulphond Kaiko
Woensdagmiddag kregen de leerlingen van de groepen 8
wel een heel bijzondere gast.
Hulphond Kaiko met zijn baasje Erna. Erna zit in een rolstoel en
heeft een ziekte waardoor ze bepaalde handelingen niet kan
uitvoeren. Hulphond Kaiko helpt haar hierbij. De kinderen van
groep 8 kregen uitleg van Erna en een demonstratie van
hulphond Kaiko. Hij heeft laten zien dat hij haar helpt met het
uittrekken van haar jas, het oppakken van muntjes en het
indrukken van de noodknop. Het was ontzettend interessant en
we hebben er allemaal veel van geleerd!
In groep Rood sparen we nog steeds plastic doppen voor
stichting hulphond. Dus heeft u plastic doppen thuis, schroom
niet om ze mee te geven aan uw kind!

PBS

Goed Gedaan

PBS thema voor deze week is “Goed gedrag in de gang”.

Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema
‘Vrienden’.

Deze week gaan we extra ons best doen om in de gangen en
op de trappen aan de gedragsverwachtingen te voldoen. We
hopen heel veel armbandjes te kunnen uitdelen.

Vriendschappen zijn voor een kind belangrijk, maar kinderen
maken sneller ruzie met hun vrienden dan volwassenen. Van
ruzie maken leren kinderen veel (voor jezelf opkomen, emoties
uiten), maar zij moeten ook leren hoe je ruzies kunt voorkomen
of zélf weer goed oplost.
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Ook tegen een vriend mag je ‘nee’ zeggen als je iets echt
niet wilt. Zeg het wel vriendelijk en leg uit waarom.
• Vrienden spelen ook weleens met andere vrienden. Als je
dan niet mee mag doen, vertel je rustig dat je dat jammer
vindt en ga je zelf iets anders leuks doen.
• Ruzie kun je zélf in drie stappen samen oplossen:
1 rustig worden
2 goed luisteren
3 samen oplossen

