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Info 8 maart 2019

Agenda
APRIL
4 Verkeersexamen theorie
groep 7
5 Fietsparcours groep 2 t/m 6
8 Verkeersexamen praktijk
groep 7
12 groep 2 vrij
15 t/m 17 Groep 7 entreetoets
16 t/m 18 Cito eindtoets gr 8
18 Info 9
19 Goede Vrijdag
19 apr. t/m 5 mei Meivakantie
21 Eerste Paasdag
22 Tweede Paasdag
27 Koningsdag
MEI
4 Dodenherdenking
5 Bevrijdingsdag

6 Controleweek Hoofdluis
9 MR 20.00u
12 Moederdag
17 groep 2 vrij
20 t/m 23 FEESTWEEK
“Toverlaars” 20 jaar
21 Schoolreis gr 1 t/m 8
23 Toverlaarsdag en
Schoolfeest
24 Leerlingen vrij Studiedag
28 Info 10
29 Sportdag gr 1 t/m 8
30 en 31 Hemelvaart

Jarig in april
Juf Liesbeth
Juf Daniëlla
Juf Marijke

Jarig in mei
Juf Karin
Juf Marie-José

Hartelijk gefeliciteerd!
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Nieuws vanuit het team
Op 26 maart zijn juf Sanne en haar man Arjan
trotse ouders geworden van dochter Loa.
Wij wensen jullie heel veel geluk toe!
Juf Fieke is gelukkig weer gestart met werken na
de schrik van vorige week vrijdag. Uit de onderzoeken die gedaan zijn is niets verontrustends
naar voor gekomen. Ook met meneer Johan gaat
het langzaam aan weer wat beter. Nog voor de
meivakantie komt hij een keertje langs op school
en gaan we kijken hoe en wanneer hij weer terug
kan keren voor zijn groep.

Feestweek: De Toverlaars danst!
De Toverlaars bestaat dit schooljaar 20 jaar en dat gaan we
vieren!
De oudervereniging en het team zijn al druk bezig met de
voorbereidingen van alle activiteiten.
Op maandag 20 mei danst De Toverlaars de wereld rond;
Elke groep krijgt ‘s morgens een dans aangeleerd, die we ‘s middags om
14.15uin de Nieuwe Nobelaer aan u willen laten zien.
Iedere leerling mag voor dit feest 2 gasten uitnodigen.
Vanwege de complexe organisatie willen wij u vragen om uw kind op deze dag
niet te laten overblijven, maar een andere oplossing te bedenken (thuis eten,
bijeen vriendje, bij opa of oma enz) De kinderen worden ‘s morgens op school
verwacht en ‘s middags bij de Nieuwe Nobelaer. Na afloop van de voorstelling
mogen de kinderen met hun gasten mee naar huis.

Op dinsdag 21 mei lopen alle kinderen in polonaise naar de bus voor het jaarlijkse schoolreisje.
Op woensdag 22 mei rusten we even uit en kijken in de klas (in pyjama) naar
een film met bijbehorende versnaperingen.
Op donderdag 23 mei sluiten we onze feestweek voor de kinderen af met de
verjaardag van de juffen en meneren tijdens De Toverlaarsdag in de ochtend
en als klapper ‘s middags het Schoolfeest waar we onze dansmoves nogmaals
aan elkaar kunnen laten zien. Tussen de middag eten we samen en trakteert
de school op frietjes.
Vrijdag 24 mei zijn de kinderen vrij (voldoende tijd voor een vreugdedansje
thuis
Voorafgaand aan de feestweek ontvangt ieder kind nog een overzicht van de
feestweek met daarin alle praktische informatie.
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Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle
basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het
teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook
daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!
Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen
tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg.
Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar
ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
Op woensdag 3 april wordt er in alle groepen van de Toverlaars meegedaan
aan de Grote Rekendag. Van groep 1 t/m 8 wordt er gewerkt rondom het thema Uit verhouding.
Groep 1 en 2 werkt rondom het subthema Hoe vaak past het? Kinderen gaan
bijvoorbeeld aan de slag welke knuffel in welke doos gaat passen (inschatten
van lengte)
Groep 3 en 4 werkt aan het subthema Wie woont er achter dat deurtje? Kinderen gaan daar onder andere aan de slag met de verhoudingen van hun eigen lichaam.
Groep 5 en 6 werkt aan het subthema De Grote Rekenreus. De kinderen verkennen de wereld van de Grote Rekenreus. De Grote Rekenreus is ongeveer
drie keer zo groot als een volwassen man en hij is dol op rekenen. De kinderen
maken onder andere een quiz waarbij ze beredeneren of voorwerpen die getoond worden van de Grote Rekenreus zouden kunnen zijn.
Groep 7 en 8 werkt aan het subthema Verhoudingsdenken. Kinderen gaan aan
de slag met voorwerpen die in en uit verhouding zijn ten op zichte van elkaar.
Bijvoorbeeld dat door schaduw het lijkt alsof voorwerpen een stuk groter zijn
dan in werkelijkheid en ook het vergroten van de oppervlakte van een kubus.
Weer een thema met veel verschillende mogelijkheden waarbij de kinderen
heerlijk praktisch aan de slag kunnen.
Juf Angela
Rekencoördinator
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Nieuws vanuit de oudervereniging
Voorjaarsvakantie! Nou dat was het zeker even: Wat
een lekker weer was het en wat hebben we genoten
van een mooie carnavalsoptocht zo in het zonnetje.
Bedankt aan iedereen die zo hard heeft gewerkt om
een mooie wagen of loopgroep weg te kunnen zetten!

’s Middags leuke spellen gedaan die in school
stonden opgesteld: bedankt hulpouders en leerkrachten! En carnaval is niet compleet zonder
even flink te hossen op de muziek van onze DJ.
Een top-dagje! Daarna was het toch echt vakantie: een weekje niks doen, gezellig carnavallen
of sportief op wintersport. Hoe dan ook even
geen school...

Helaas waait het nu stevig en in Nederland hoort daar ook zo
nu en dan een flink pak regen bij. Laten we hopen dat dit
niet te lang gaat duren, zodat we alle verkoudheden en
griepjes weer vaarwel kunnen zeggen. En dat de buitenactiviteiten die op de planning staan, door kunnen gaan.
Zo hebben we op woe 27 maart het oversteekparcours voor de allerkleinste gepland staan en op vr 5 april het fietsparcours van de groepen 2 t/m 6. De vraag
voor hulpouders zal u vast binnenkort voorbij zien komen.

Aangezien ik naast OV-lid ook verkeersouder ben, maak ik meteen van deze
gelegenheid gebruik om in dit stukje ook weer iets te schrijven mbt de verkeerssituatie rondom het Voortouw. Ik benadrukte in het vorige stukje al dat ik
absoluut geen ouder
s wil betuttelen, maar zowel hen als de kinderen enkel wil wijzen op kleine veranderingen die grote gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van iedereen.
Zo vraag ik me bv wel eens af of alle ouders hun verkeerskennis nog op orde
hebben? Geldt een éénrichtingsverkeersbord bv alleen voor auto’s of voor al
het verkeer? Antwoord: voor al het verkeer, dus ook fietsers moeten aan de
goede kant van de Moerlaken fietsen. En is een stoep enkel voor voetgangers?
Antwoord: ja! Dus loop je met de fiets aan de hand. Mag je parkeren op de
stoep? Antwoord: nee! Daar zijn parkeervakken voor; ook het gras is geen parkeerplaats.
De tijd gaat hard, dus bij deze wens ik jullie allemaal alvast een fijne Pasen!
Met meteen daarna de meivakantie van 2 weken: hopelijk met heerlijk voorjaarsweer...
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Nationale Dyslexie Conferentie JUNIOR
Kom op 6 april samen met je ouders naar de
Nationale Dyslexie Conferentie JUNIOR
in de Apenheul!
De dag wordt geopend door Dr. Wim Tops, hij weet
alles van dyslexie! Daarna kun je zelf workshops
volgen, ervaringen delen en een kijkje nemen op de
informatiemarkt.
De conferentie is in de ochtend, vanaf 13.00 uur kun je met
het conferentiekaartje gratis de Apenheul bezoeken!
Klik hier om aan te melden.
Workshops PO
(Primair onderwijs)
Ronde 1: Leer Leren
Je leert enorm veel op school, maar niet hoe je het best
kunt leren. In deze workshop krijg je tips om je brein beter
te benutten.

Ronde 2: Kom ontdekken waar je goed in bent!
Misschien ben je niet zo goed in spellen, lezen of rekenen, hier kun je ontdekken waar je wél goed in bent!
Workshops VO
(Voortgezet onderwijs)
Ronde 1: De kansen van dyslexie
Okey, we weten allemaal waar we niet goed in zijn….. maar hoe zit het dan
precies? En is het niet zo dat iederéén ergens niet zo goed in is…. en dus ergens anders wél goed in is?
Ronde 2: Leer Leren
Je leert enorm veel op school, maar niet hoe je het best kunt leren. In deze
workshop krijg je tips om je brein beter te benutten.
Dyslexie en de middelbare school
Zou jij wel eens willen weten hoe andere kinderen met dyslexie denken over
school? Lees dan de brief van Myrthe of het interview met Angelina in
het Lexima Magazine.
Myrthe: 'Dyslexie een grote drempel?? Dyslexie is geen ziekte en zeker niet
besmettelijk! Ik zie mijn dyslexie als uitdaging.'
Op pagina 41 van het Lexima Magazine lees je de
hele ingezonden brief van Myrthe.
Angelina: ’Je moet niet opgeven. Dyslexie mag geen belemmering zijn en door
zo’n programma als Kurzweil krijg je de juiste ondersteuning.'
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