Avondvierdaagse:
We hopen dat de wandelschoenen al tevoorschijn zijn gehaald, er zijn al wat aanmeldingen
binnen, leuk! Let op dat jullie tot donderdag 19 mei (morgen) de tijd hebben om je via
school op te geven! Denk aan het vermelden van je naam, de klas en het aantal deelnames
(voor je medaille). De starttijd zal zijn om 18.00 uur. Meer informatie volgt nog!

4 tegen 4:

Uitslag IEP toets groep 8

De teams zijn aangemeld en op woensdag 24 mei is het
zover. Vergeet niet je ouders uit te nodigen om te komen
kijken, want vanaf 13.00 beginnen de wedstrijden!
Denk nog wel even aan de shirts waarin je met je team
speelt. Je mag met je team zelf een shirtkleur kiezen of
een shirt versieren met daarop de naam van jullie team!
Wij hebben als school helaas nog niet meer informatie
vanuit de organisatie binnen. Zodra we dit hebben zal dit
met ouders worden gecommuniceerd.

We zijn super trots op de kinderen die de eindtoets hebben gemaakt. De uitslag klopte merendeel met de adviezen die de kinderen al gekregen hadden.
We komen ruim uit boven het landelijk gemiddelde.
(Zie bijlage)

Schoolreis:
Morgen is het zover! We hebben er zin in en we hopen natuurlijk op mooi weer.
We willen ouders vragen om facebook in de gaten de
houden voor de exacte aankomsttijden. Dit zullen we
erop zetten. Voor de onderbouw is het streven 16.00
uur en voor de middenbouw 16.30 uur. Het is
prettig als u ook elkaar op de hoogte houdt d.m.v.
een berichtje!

Agenda
Donderdag 18 mei schoolreis groep 1 t/m 5
Week 21, 22, 23 toets weken
Maandag 22 mei t/m 24 mei werkweek Texel bovenbouw
Donderdag 25 t/m 28 mei kinderen vrij i.v.m. hemelvaart
Maandag 29 t/m 1 juni avondvierdaagse
Maandag 5 juni Pinksteren
Woensdag 21 juni open podium middenbouw

Werkweek Texel
Nog een paar nachtjes slapen en dan gaat de bovenbouw
op werkweek naar Texel!
De begeleiding is er helemaal klaar voor om de kinderen
een onvergetelijke week te laten beleven!
Op maandag 22 mei om +/- 9.00 uur zullen we vertrekken
richting Den helder, waar we met de veerboot de overtocht naar Texel zullen maken. Op Texel staan de fietsen
klaar, die ons naar allerlei leuke activiteiten op het eiland
zullen brengen! Er moet natuurlijk wel zelf gefietst worden!
Op het programma staat o.a. een bezoek aan Ecomare, het
Juttersmuseum Flora en een bezoek aan de Marine!
Op woensdag 24 mei nemen we de veerboot van 18.00
weer terug naar het vaste land en hopen we rond 20.00 uur
weer in Noordwijk te arriveren. Op de website & facebook zullen we regelmatig informatie en berichtjes posten
om het thuisfront een beetje op de hoogte te houden.

Weerbaarheidstraining
De kinderen uit groep 7 hebben de afgelopen 6 weken weerbaarheidstraining gehad. Tijdens deze lessen hebben zij geleerd
om beter voor zichzelf op te komen en steviger in hun schoenen te staan. Thema’s die aan bod zijn geweest zijn:
Wie ben ik?
Gevoelens
Lichaamstaal
Grenzen
Groepsdruk & Pesten
Geheimen
Trots
‘Sommige kinderen kunnen zo makkelijk kracht uitstralen. Daar luistert iedereen direct naar. Ze hebben altijd vrienden. Misschien ben jij zo’n kind. Andere kinderen durven niet zo goed aan vreemden te laten zien hoe aardig ze eigenlijk zijn. Ze blijven liever een beetje alleen staan.’
In de lessen hebben de kinderen geleerd dat ieder kind recht heeft op veiligheid!
Welk karakter je ook hebt! Op school, thuis, bij vrienden, familie of waar je ook bent; je hoort erbij!
‘KOM OP VOOR JEZELF & WEES TROTS OP JEZELF!’
Tijdens de laatste les zal ieder kind in zijn kracht staan en een plankje doormidden slaan! Als je stevig en in je kracht staat
kan iedereen dit!

