Nieuwsbrief maart 2022
Momenteel schijnt de zon volop en is er weer veel mogelijk door de versoepelingen
van de overheid. Dit is een contrast met de oorlogssituatie in Oekraïne. In de klas
wordt hier ook regelmatig over gesproken. We houden hiermee uiteraard rekening
met de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.

We bereiden ons voor op het paasfeest en denken aan Jezus die naar deze wereld
gekomen voor ons. Dit wordt de 40 dagen tijd of lijdenstijd genoemd. Mooi om hier
samen met de kinderen bij stil te staan. Juist in een tijd waarin vrijheid niet
vanzelfsprekend is, mogen we de boodschap meegeven dat God leeft en voor ons
zorgt.

Actueel
Paasviering
Op donderdagmorgen 14 april hopen we het paasfeest te vieren met de hele school. We
staan bij elkaar stil bij de weg van Jezus. Elke groep neemt een stukje van het paasverhaal
voor zijn rekening. We kijken uit naar een mooie viering met elkaar en hopen dat u als ouder
vanuit huis meekijkt!

Paasontbijt
Het lijkt ons leuk om donderdag 14 april met elkaar de dag te beginnen met een
gezamenlijk ontbijt. Nadere informatie volgt nog via Parro

Parro
U heeft het mogelijk al gemerkt; Parro wordt steeds vaker gebruikt. Momenteel wordt
de Parro agenda in de groepen ingezet voor activiteiten, huiswerk e.d. Ook
schoolbreed willen we de agenda de komende tijd actief gaan gebruiken zodat u alle
data duidelijk in 1 overzicht heeft.
Daarnaast willen we de communicatie ook zoveel mogelijk via Parro versturen.
Daarom zal alle schoolbrede informatie zoals nieuwsbrieven voortaan via Parro
worden verstuurd. We hebben gemerkt dat Parro een veelgebruikt medium is en dat
dit de communicatie versterkt. Dit betekent dat u deze niet meer via de mail
binnenkrijgt.
Parnassys blijft ons administratiesysteem waarin de oudergesprekken worden
vastgelegd en de resultaten van de kinderen staan en van waaruit mail over
(individuele) leerlingen wordt verstuurd.

Luizencontrole
Vrijdag na de vakantie heeft er weer luizencontrole plaatsgevonden. Fijn dat dit weer
mogelijk is. We kwamen er luizenvrij vanaf. Ouders bedankt voor de tijd die jullie vrij
hebben gemaakt om de controle uit te voeren. Vanaf nu zullen we de controles weer
elke week na een vakantie uitvoeren.

Avondvierdaagse
Van 17-20 mei 2022 gaat de 25e Avondvierdaagse Leersum-Amerongen van start.
Doordat dit evenement twee jaar niet heeft plaatsgevonden en er ondertussen al wat
leerlingen van school zijn gegaan, zoeken we nog ouders om te helpen. Binnenkort
komt er een oproep in Parro waar u zich voor kunt inschrijven. Houdt u de data alvast
gereserveerd in uw agenda!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Voor ons als school is het belangrijk om te weten hoeveel leerlingen we kunnen
verwachten. Dit om in te kunnen schatten hoe groot te groepen worden en of er extra
personeel nodig is. Daarom vragen we u als ouder(s) om uw kind rond 3 jaar in te

schrijven. Dit kan via het inschrijfformulier op de website. Ook kunt u een formulier
aanvragen via school; administratie @visnet-elst.nl

Juffendag
De laatste woensdag voor de zomervakantie (6 juli) willen we een juffendag houden.
We vieren dan alle verjaardagen van de juffen en de afsluiting van het schooljaar.

Schoolreisje
Dit schooljaar hebben we aan de start van het schooljaar een schoolreisje gedaan.
Dit omdat het voor de zomervakantie nog lastig was i.v.m. corona maatregelen. Een
schoolreisje aan de start van het schooljaar is ons zo goed bevallen dat we dit
voortaan willen doen. De reden is dat er aan het einde van het schooljaar al heel veel
dingen zijn (denk aan juffendag, vossenjacht etc.) Daarnaast is het aan de start van
het schooljaar een mooie activiteit om elkaar weer op een ontspannen manier te
ontmoeten.

Gitaarles
Op donderdagmiddag geeft Marno Wieken gitaarles. Hij maakt hiervoor gebruik van
een lokaal in onze school. De kinderen leren notenlezen, akkoorden en tabulatuur.
Ze spelen vanaf de eerste les al een melodie. Door het concentreren kunnen ze dan
ook beter met hun schoolvakken. Er is ook gitaarles voor volwassenen.

Vraag een gratis proefles aan:
Marno Wieken
06-42838117 / 0318-621013
mwieken@gmail.com

Computerschermen te koop
Door vervanging van onze leerkrachtencomputers hebben we ca. 15
computerschermen over. We willen deze graag te koop aanbieden voor 10 euro per
stuk. De opbrengst gaat naar ons goede doelen project van deze periode;
Herpetofauna en Unicef . Voor details, zie foto.

Inhoudelijk
KIVA
In de groepen behandelen we thema 7; Samen

zijn wij een fijne groep!

Onderbouw
Wat gaan we doen? De komende periode doen we
verschillende oefeningen waarbij jullie kinderen zich
verplaatsen in iemand die zich niet fijn voelt.
Vervolgens koppelen we dit aan samen een fijne
groep zijn. In de vorige thema’s hebben we het gehad
over pesten. In een fijne groep hoort geen pesten
thuis. Samen zijn we tegen pesten! Samen zijn wij
voor een fijne groep! Kinderen begrijpen dat anderen
soms hulp nodig hebben zodat iedereen zich fijn kan voelen in de groep.

Bovenbouw
Wat gaan we doen? Nu de kinderen weten welke vormen van vervelend gedrag er
zijn en hoe ze die kunnen herkennen, gaan we in dit thema in op de gevolgen
daarvan. (Fictieve) verhalen van gepeste kinderen worden besproken. Hoe voelt een
gepest kind zich? Wat zouden we kunnen doen om hem of haar te helpen?
Daarnaast kijken we naar onze eigen groep. Hoe ziet onze groep er op dit moment
uit? Wat gaat goed? Waar kunnen we aan werken?

Schoolontwikkeling
De afgelopen studiemomenten stonden in het teken van;
Taal; we hebben een scholingsmoment gehad van van Alem onderwijsadviesbureau.
Vivian van Alem is gespecialiseerd op het gebied van taal en lezen. Daarnaast zorgt
zij voor het goed begeleiden van onderwijsontwikkelingen binnen teams. De
studiedag stond in het teken van visievorming m.b.t. taal en lezen. Wat willen we de
leerlingen meegeven tijdens hun schoolperiode was een van de vragen. We hebben
de volgende missie en visie geformuleerd;

Onze missie
Ieder kind op onze school ontwikkelt voldoende kennis, vaardigheden en
zelfvertrouwen om de wereld te gaan ontdekken, en om verder te kunnen groeien.

Onze visie op leesonderwijs
Wij zien ons taal-/leesonderwijs als een middel om kinderen betekenisvol en met
plezier te laten leren. Leerkrachten weten hoe zij kinderen hierin kunnen laten
groeien.
Bovenstaande missie en visie vormen het uitgangspunt van de ontwikkelingen die we
in zullen voeren op taal en leesgebied.

Schoolplein: In deze P@rel zouden we u verder informeren over het schoolplein.
Het streven is om deze plannen in de zomervakantie te verwezenlijken. Hieronder
ziet u het ontwerp wat we als uitgangspunt nemen. We zij nu druk bezig met het
financiële gedeelte rond te krijgen en subsidie aanvragen.

Agenda (zie ook agenda Parro)
4 april

MR vergadering

6 april

Studiedag Viermaster, kinderen vrij

14 april

Paasontbijt
Paasviering van 10.45 – 11.45 uur
Kinderen 12.00 uur uit

15 april

Goede Vrijdag, kinderen vrij

18 april

Tweede Paasdag, kinderen vrij

20/21 april

Eindtoets groep 8

21 april

schoolbrede afsluiting IPC thema ‘de wereld’ 16.00 – 18.30 uur

22 april

Koningsspelen, kinderen 13.00 uur uit.

