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Programma studiemiddag 5 maart
Omdat de kinderen op 5 maart gewoon les hebben, is het programma van onze studiedag
verschoven naar de middag. We gaan het met het team hebben over de inzet van de Coronasubsidie. We willen hiervoor een schoolbrede aanpak inzetten voor het rekenonderwijs, zodat alle
kinderen ondersteund worden en profiteren van deze extra inzet.
Daarnaast komt de inzet van de beschikbare formatie voor volgend schooljaar op de agenda.
Welke groepen gaan we maken en waar zetten we de overige formatie voor in. Ook de inzet van
de werkdrukgelden komt daarbij ter sprake.

Welkom!
Met de herinrichting van het gebouw en het schilderen van de
muren is er een heel andere uitstraling ontstaan. Rust en
sfeervol zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Vorige week vrijdag is ook de ontvangstbalie compleet
vernieuwd.
Hiermee is een mooie entree ontstaan, die direct een warm
welkom geeft aan iedereen die ons Kindcentrum bezoekt.

kalender
5 maart
Studiedag vervalt
Gewone lesdag voor alle
kinderen

9 – 11 maart
Adviesgesprekken groep 8

15-19 maart
Project Lentekriebels

17 maart
KindCentrumRaadvergadering

26 maart
Rapport groep 3 t/m 7

29-31 maart
10-minuten gesprekken
groep 1-7

29 maart
Eiertikwedstrijd

30 maart
Kennismaking nieuwe
kleuters

1 april
Theoretisch
verkeersexamen groep 7

2 april
Studiedag: Kinderen van de
basisscholen zijn vrij.
Peuters gaan wel naar het
Kindcentrum.

5 april
2e Paasdag vrij

De voorleeswedstrijd van de
gemeente Boekel
‘Dinsdag 2 maart was de uitreiking van de voorleeswedstrijd van gemeente
Boekel. Het was anders als andere jaren want door corona moest je van te voren
een filmpje insturen. Ook was de uitreiking online via ZOOM. Dat was best gek
want anders lees je voor in een zaal en nu had je gewoon een filmpje thuis op de
bank gemaakt. Zelf heb ik voorgelezen uit het boek Niet thuis van Jacques
Vriens. Ik vond het wel jammer dat ik het niet live kon voorlezen, maar ik vond
het überhaupt al bijzonder dat ik hier aan mee heb mogen doen. Ik had dan ook
niet verwacht dat ik zou winnen van de school. Helaas heb ik niet gewonnen in de
ronde van Boekel, want Julie van de regenboog heeft gewonnen. Maar dat maakt
me niet zo heel veel uit want ik gun het haar en wens haar verder dan ook nog
veel succes!
Groetjes Floor uit groep 8b’

Gezocht: kranten en doosjes
De groepen 5 en 6 gaan creatief aan de slag met hun thema voor Blink en zijn daarvoor op zoek naar
kranten en vooral veel kleine doosjes (formaat krentjes, smarties, cup a soup, kruidenpakjes, enz. - formaat
schoendoos of bami is te groot)
Het kan afgegeven worden bij een van de groepen 5 / 6. Alvast bedankt voor het sparen!

Respectweken: De gelukkige klas
We zijn vorige week gestart met het respectproject: PUNT. Meester Berry en
meester Gerben hebben voor alle kinderen een digitale boodschap
ingesproken, als opening van deze weken. Meester Gerben heeft deze
boodschap zelfs ingesproken bij het drielandenPUNT in Vaals!
Zoals gewoonlijk is er weer een thuisopdracht, dit om ouders bij het project
te betrekken en met hun kind in gesprek te gaan over het thema: ’We zetten
de puntjes op de i. ‘ ‘Een gelukkige klas begint bij jou.’
De onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn:
Wat is buitensluiten? Waarom is het voor mensen zo belangrijk
om ergens bij te horen? Wat zijn gevolgen van buitensluiten?
Waarom sluiten mensen elkaar buiten? En wat kunnen we
tegen buitensluiten doen?
De thuisopdracht is:
Elk kind maakt een respectarmbandje (festivalbandje) voor een
ander, willekeurig klasgenootje. Dit bandje wordt gebruikt bij de
afsluiting van het project in de klas.
Op bijgaande foto ziet u een greep uit de respectbandjes die
kinderen van groep 3a ingeleverd hebben. Heel fijn!
Wij wensen alle kinderen veel plezier samen.

wist u dat...
• Voor de schoolkeuze dit jaar individuele rondleidingen gepland worden na schooltijd?
• De vervangende speeltoestellen naar verwachting eind maart / begin april geleverd
worden?

Dansmariekes
Ben je geboren in 2013, 2014 of in 2015 dan zoeken we jou!
Houd je van dansen en carnaval en wil je veel optreden op een groot podium?
Kom dan eens een proefles bij de Mini-Trappers meedoen!
Er zijn nog een paar plekjes vrij. Voor informatie mail naar dansmariekes@deknollekes.nl

