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Agenda
26 maart
29 maart
30 maart t/m 2 april
3 april
9 april
10 april
16 t/m 20 april

Acrobaten en Orkest op bezoek bij
Boerderij Zorgvrij
Paasviering
Paasweekend
Studiedag. Leerlingen zijn vrij
MR vergadering
OR vergadering
Kampweek

Jesper in het doel. Hij was nog niet goed ingeschoten en het 1 e
doelpunt was dan ook voor de Bavinck. Gelukkig maakte Myron
al gauw 1 – 1 en stonden we weer gelijk. Nu had ons middenveld
veel te doen. Casper, Allandy, Mike, Lukas, Jesper, Myron
en Talha combineerden goed met elkaar en met onze
voorhoede – Luka en Younes. Toch werd het 1 – 2, maar door
een goede pass van Younes op Myron werd het 2 – 2. Wat ging
het lekker en al gauw maakte Allandy ook een doelpunt 3 – 2,
en daarna nog een 4 – 2! Dat was ons vorig jaar niet gelukt.
Prima gedaan jongens! Wij ( juf Elin, meester Menno en Joeri
en ook onze scheidsrechter meester Erik) vinden jullie

Pleinkanjers:

TOPPERS!!

Deze week hangen de foto in de hal van het
hoofdgebouw en de Gentiaan.

Wat een prima slot van de dag. Dit nemen we mee naar het SBO
voetbaltoernooi op dinsdag 17 april!

Orkest:
Olifanten:
Acrobaten:

Dion, Asmara
Lana, Miraç,
Waldemar

Schoolvoetbal
Op woensdag 14 maart deed een team van de Trapeze mee
aan het schoolvoetbaltoernooi.
De school was dicht, de kinderen hadden vrij, maar 13
enthousiastelingen van de Trapeze gingen vandaag meedoen
aan het schoolvoetbaltoernooi op de velden van Olympia. Het
weer was perfekt, een heerlijk zonnetje! Om 12.45 uur was
iedereen aanwezig om even warm te lopen en een balletje met
elkaar over te schieten. Er waren ook veel ouders, opa’s en
oma’s, en broers en zusjes. Erg gezellig! Ook juf Elin en de
meesters Menno, Joeri en Erik waren er om ons aan te
moedigen!
De 1e wedstrijd was tegen de St. Bavoschool . Zij hadden
hetzelfde tenue als wij – zwarte broek en groen shirt en om de
teams uit elkaar te kunnen houden, kreeg onze school een
oranje hesje aan. De jongens van de Bavo waren behoorlijk
groot en stevig en konden aardig voetballen, maar toch bleef het
bijna tot het eind 0 – 0. Helaas viel er toch een tegendoelpunt
en was de einduitslag dus 0 – 1. Jammer want we speelden best
goed en probeerden al goed naar elkaar over te spelen.
De 2e wedstrijd was gelijk na de 1e wedstrijd tegen de Liduina.
Ze waren snel en combineerden goed. Onze verdediging - Tim,
Simeon, Rein, Duran en Mike hadden veel te doen en ook
onze keeper en aanvoerder, Allandy, moest vaak ingrijpen om
een doelpunt te voorkomen. Dat lukte niet aldoor en het werd
0 – 1. We kregen ook nog een penalty tegen (was wel een erg
zware straf voor een overtreding gevolgd door een schwalbe
van de Liduina!!) en …………………………….. Allandy stopte
die!! Klasse, hoor! Jesper gooide zich in een sliding voor de bal,
stond daarna gelukkig lachend weer op en speelde weer verder.
We kregen toch nog een doelpunt tegen en het werd 0 – 2.
Uiteindelijk waren we 3e in de poule geworden en speelden we
om de 5e of 6e plaats tegen de Bavinckschool. Dat was
spannend. Beide teams waren al wat vermoeid, maar toch werd
er flink gewerkt en ging de bal van de ene kant van het veld naar
de andere kant. Allandy en Jesper hadden geruild en nu stond

PBS
De PBS kalender geeft aan dat we komende week extra
aandacht besteden aan het belonen op het plein.
Er worden extra complimentenkaartjes uitgedeeld en hopelijk
zien we dat binnen kort terug aan het aantal foto’s op de borden
in de hal en aan het aantal namen in de weekbrief!

Goed Gedaan

GGD-Flits

De komende 2 weken werken we met Goed gedaan! nog aan
het thema ‘Kiezen’

Doe mee met de Kindermonitor

Het is goed als kinderen leren om zélf keuzes te maken en daar
verantwoordelijkheid voor te dragen. Als kinderen groter
worden, moeten zij immers steeds nieuwe keuzes maken.
Doe ik mee met die groep? Loop ik boos weg of los ik het
op?
Kinderen die zélf hebben leren nadenken over de gevolgen van
hun keuzes, kiezen dan beter!
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Voordat je iets doet of kiest, moet je even nadenken:
– Wat kan ik allemaal doen? Waar kan ik uit kiezen?
– Wat gebeurt er dan? Wat zijn de gevolgen?
– Wil ik dat?
• Doe of kies dan wat jou het beste lijkt!

Het Trapezeteam.

Op 8 maart kreeg een grote groep ouders in de regio
Kennemerland een uitnodiging voor de Kindermonitor. Dit is een
groot onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de
gezondheid, welzijn en leefstijl van 0 t/m 11-jarige kinderen.
Bent u ook uitgenodigd? Vul dan de online vragenlijst in.
De vragen gaan over gezondheid, beweging, voeding, pesten,
opvoeding en meer. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te
krijgen van de kinderen in de regio, is het belangrijk dat zoveel
mogelijk ouders mee doen. Gemeenten, scholen en
jeugdorganisaties kunnen met de resultaten van het onderzoek
beter bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig
zijn. Bijvoorbeeld meer speelplekken in de buurt of extra
opvoedspreekuren.
Kijk op https://www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor voor
meer informatie en een kort filmpje over het onderzoek.

