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Kinderkunstweek

Nieuwe doorgang plein kleuters!

Woensdag 11 maart start de Kinderkunstweek 2020 met
als thema “Binnenstebuiten, het huis in de kunst”.

Zoals u wel gezien heeft zijn ze voor de vakantie flink bezig geweest met het weghalen
van de bebossing en het bestraten van het
hoekje van de Narcissenlaan-Begoniastraat.

Het huis in de kunst is onbewoonbaar. De kunstenaar doet
iets met een huis. Draait het binnenstebuiten, zet het op
z’n kop, hangt het op en laat jou het binnenste met eigen
gedachten vullen. Een gewoon huis krijgt ineens een andere betekenis.
Wij zullen de komende weken in alle groepen ook aandacht
besteden aan de dit kunstproject. Dinsdag 7 april sluiten
we dan ‘s avonds af met een tentoonstelling waar de
kunstwerken in alle groepen tentoongesteld worden (de
tijd hoort u later nog van ons).

Lenteactie ouderraad
De ouderraad organiseert een “bonbonactie” in samenwerking met Chocolaterie Maurtisz.
Vandaag krijgen alle leerlingen hiervoor een brief mee
naar huis waar ze daarna familie, buren en bekenden deze
actie kunnen aanbieden.

U zal merken dat daar de komende weken ook een hek
geplaatst zal worden. Vanaf dan zal er een wijziging zijn in
het brengen en ophalen van de kleuters. U kunt daar dan
uw fiets parkeren en uw kleuter de school binnen brengen.
De juffen zullen tussen de middag en na schooltijd met de
kleuters tot deze nieuwe ingang lopen om ze weer veilig bij
u te brengen.
Ook voor de andere ouders kan deze nieuwe plek gebruikt
worden als parkeerplaats zodat u uw fiets niet meer op
straat hoeft te parkeren.

Schaken
Woensdag 19 februari vonden in Terneuzen de
schaakkampioenschappen plaats voor scholen. Ook onze
school deed mee met een team van 4 kinderen.
Ze eindigden op een 12de en 13de plaats.
Goed gedaan team
‘De Driesprong’!!

De opbrengst wordt gebruikt om schoolactiviteiten te
financieren.
Het is de bedoeling dat de lijst
uiterlijk 10 maart weer terug op school
is.

Oproep leesouder!
We zijn nog op zoek naar 1 ouder die op vrijdagmorgen in
de oneven weken bij ons op school met een aantal kinderen
wil lezen!
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Agenda

Jarig!

2 maart:
Vervolg weerbaarheidslessen gr 8
Vervolg blokfluitlessen gr 4-5 ENZK

Bas de R. (gr 1-2A) wordt 6 maart 6 jaar!

3 maart:
Swimchallenge Vliegende Vaart groep 5
4 maart:
Luizenpluizen
5 maart:
Vervolg judolessen gr 1 t/m 4
Vervolg weerbaarheidslessen gr 7
Vervolg blokfluitlessen ENZK gr 6

Heikki (gr 1-2b) wordt 6 maart 6 jaar!
Luca (gr 5) wordt 3 maart 9 jaar!
Fleur (gr 8) wordt 5 maart 12 jaar!
Rob (gr 8) wordt 14 maart 12 jaar!

Iedereen (alvast) gefeliciteerd !!!

6 maart:
gr 1 en 2 workshop percussie
9 maart:
Vervolg weerbaarheidslessen gr 8
Vervolg blokfluitlessen gr 4-5 ENZK
11 maart:
start Kinderkunstweek (weken)
12 maart:
Vervolg judolessen gr 1 t/m 4
Vervolg weerbaarheidslessen gr 7
Vervolg blokfluitlessen ENZK gr 6
13 maart:
Gr 7-8 naar de Verbeke Foundation
16 maart:
Vervolg weerbaarheidslessen gr 8
Vervolg blokfluitlessen gr 4-5 ENZK
17 maart:
MR vergadering
18 maart:
Leerkrachten cursus Kanjertraining (‘s middags)
19 maart:
Vervolg blokfluitlessen ENZK gr 6
Gr 7 naar het Industrieel Museum

Schooljudo
Op dit moment zijn de lessen schooljudo voor groep 1
tot en met 4 van meester Liam in volle gang.
Deze lessen leveren een bijdrage aan de fysieke, sociaal
-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind.
In deze lessencyclus van 8 weken gaat het vooral om
vertrouwen en samenwerken.
Daarnaast zijn er online lessen die de leerkrachten gebruiken in de groepen.
Een mooie aanvulling op de lessen van Kanjertraining die
we wekelijks met de kinderen doen.
Donderdag 12 maart is alweer de laatste les! De kinderen krijgen dan een diploma mee naar huis!

20 maart:
Cultuurmenu ‘Pop up’ gr 3-4

GGD inloopspreekuur
Maandelijks houdt Sarina Dekker van de GGD een inloopspreekuur waar u met al uw vragen omtrent de opvoeding
naar toe kunt.
De eerstvolgende datum is 6 maart a.s.
De overige datums vindt u op het prikbord in de entreehal van de school.

Aan-Z inloopspreekuur
Met ingang van maart zal mevr. S. Boonman, werkzaam als
sociaal werker Jeugd en Gezin maandelijks op school aanwezig zijn om ouders/ leerkrachten en leerlingen te woord
te staan en advies te geven over opgroeien en opvoeden.
De eerstvolgende datum is 13 maart a.s.
Vanaf 8.30 uur kunt u haar gedurende de ochtend vinden in
het kantoor van juf Miriam.
Als extra bijlage van deze nieuwsbrief
een brief waarin zij zichzelf voorstelt.
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Voorleeswedstrijd

Levensbeschouwing op school

Vorige week donderdag (13 februari) ben ik naar de voorleeswedstrijd in Sas van Gent geweest.
Er deden 8 kinderen mee die allemaal hebben voorgelezen
uit hun eigen boek. Iedereen werd kort voorgesteld. Ik las
voor uit: Siem Subliem en het ei van Jannes. Eerst hebben
vier kinderen gelezen daarna was er een korte pauze en
daarna moesten de andere vier kinderen. Ik moest zelf als
laatste. Uiteindelijk zijn er twee meisjes van andere scholen door naar de volgende ronde.
Anne Verhelst, groep 8

De methode trefwoord is onze methode
voor levensbeschouwelijk onderwijs op
school. Trefwoord biedt dagelijks materiaal waarmee levensbeschouwelijke thema’s
verkend worden. Zo’n thema duurt ongeveer 3 weken.
We willen u in de nieuwsbrief op de hoogte
houden van het thema wat op dat moment
aan de orde is in de klas, zodat u daar
eventueel ook eens met uw kind over in
gesprek kan gaan.
Op dit moment is het thema “Ontbreken”. In dit thema
onderzoeken de kinderen hoe het voelt om iets kwijt te
zijn. Ze ontdekken daarbij onder andere dat je een
kwijtgeraakt kleurpotlood nog kunt vervangen, maar dat
is anders als het gaat om een dier of een mens.
Maar of het nu gaat om dingen, dieren of mensen, in
iedere situatie schuilt de ervaring van het gemis die het
leven kwetsbaar maakt.
Tijdens de CVO lessen zal het gaan over dit thema in
combinatie met een aantal Bijbelverhalen: ‘De vrouw met
de tienketting’, ‘Op hangende pootjes’ en het verhaal
over ‘de Kudde die niet compleet is’.

Badminton
In de voorjaarsvakantie organiseerde SportPunt in samenwerking met BC Terneuzen in de Vliegende Vaart een badmintontoernooi voor de leerlingen van groep 5 t/m 8.
Ook een groep meisjes uit groep
7 deed met veel plezier mee aan
deze activiteit.

Ouderraad zoekt ouders!
De ouderraad bestaat uit een groep ouders die zich
vooral bezig houdt met de dagelijkse gang van zaken. De
ouderraad bereidt feesten en (sport)activiteiten voor,
of ze helpen met de uitvoering ervan. U kunt daarbij
denken aan bijvoorbeeld kerst, schoolreis, open avonden,
lentemarkt, eindfeest e.d.
Volgend schooljaar zullen er een aantal ouders stoppen.
Dit betekent dat we op zoek zijn naar ouders die de ouderraad willen versterken.
Bij interesse contact opnemen met juf Bernadette
(b.dekeyzer@probaz.nl).
Alvast bedankt!!

Herinnering ouderbijdrage ouderraad
Schoolzwemwedstrijden
Woensdag 5 februari vonden de schoolzwemwedstrijden
plaats in Sportcentrum de Vliegende Vaart in Terneuzen.
Er deden 5 leerlingen mee van onze school (Jennifer als
vijfde persoon). Ze deden
mee aan verschillende
onderdelen en kregen aan
het einde van deze middag een diploma!

Er zijn nog een aantal ouders die hun vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald...
Wij rekenen op ieders verantwoordelijkheid om de ouderbijdrage te voldoen op rekeningnummer NL 03 RABO 0192
0275 06 t.n.v. Ouderraad Kompas onder vermelding van
ouderbijdrage 2019/2020 en graag de naam van uw kind,
zodat we alle activiteiten weer kunnen organiseren.
Met dank!
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