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Studiedag team
Afgelopen dinsdag, 19 maart, heeft het hele team een goede studiedag
gehad. Op de agenda stond ‘Cultuur met kwaliteit’. In de ochtend
hebben we de visie besproken. Wat willen we met cultuur? Hoe gaan we
dit in onze lessen integreren? Wat doen we al? Wat moet en wat is
zinvol voor onze leerlingen? Dit wordt vervolgd op 10 april. Met de MR
wordt dan de uiteindelijke visie besproken.
In de middag hebben we ervaren hoe het is om les te krijgen. Wat werkt
en wat werkt niet. Hoe kun je een les rondom kunst goed opbouwen
zodat de kinderen creatief kunnen zijn, maar niet verdrinken in de
opdracht.
Tot slot hebben we ook nog lessen besproken op deze wijze, maar dan
aansluitend bij ons projectthema Leonardo Da Vinci.
Aan het einde van de middag hebben we bij elkaar de video-opnamen
bekeken in het kader van didactisch coachen. Op deze wijze geven we
elkaar ook feedback. Een leerzame dag!

Hulp gevraagd bij verkeersexamen
Op donderdag 11 april is het praktisch verkeersexamen voor groep 7.
Hiervoor zoeken we nog 2 ouders die ergens als post willen staan. U
krijgt van tevoren duidelijke instructies.
Meldt u a.u.b. aan bij de leerkracht van groep 7 (juf Bianca of juf Josien).

Inspectie bezoek (eerste bevindingen)
Vandaag was de onderwijsinspectie op bezoek. We zijn in totaal
voldoende beoordeeld. We hebben veel complimenten gekregen en een
aantal tips. Het definitieve verslag krijgen we over een paar maanden.

Groente en fruit
Het fruit van deze week bestaat uit:
Woensdag: een halve appel
Donderdag: een stuk galia meloen
Vrijdag: een stuk ananas

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
27 maart: Evy Fritz (groep 8)
Giel Manders (groep 8)
29 maart: Liv van Wijnen (groep 2)
2 april:
Tess Roenhorst (groep 5)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Welkom op school

Vanaf heden zit Nouk Visschers officieel bij ons op Rozengaardsweide.
Van harte welkom Nouk!
We wensen je een fijne en leerzame tijd toe.

Agenda
3 april:

4 april:
5 april:
8 april:
9 april:
10 april:
11 april:
12 april:

inloopspreekuur schoolverpleegkundige
aansluitend onderzoekjes leerlingen groep 2 (de betreffende
ouders krijgen hiervoor een uitnodiging)
Theoretisch verkeersexamen groep 7
maandsluiting groep 5/6 (ouders krijgen nog een uitnodiging
met precieze tijd)
Nieuwsroos 15
Groep 7 bezoek Kervel
Studiedag, alle leerlingen vrij
Praktisch verkeersexamen
20.00: MR vergadering
Bezoek Rijksmuseum

NB: 17 april 13.30-14.30 afsluiting project!

