8 april 2022
Nieuw MR-lid gezocht
De termijn van René Wijtmans, voorzitter van onze medezeggenschapsraad (MR), loopt
in oktober 2022 af. René wil andere ouders ook de kans geven om plaats te nemen in
de MR en zal dus per oktober 2022 stoppen als MR-lid en voorzitter van de MR van Sint
Jozef.
We zijn dus alvast op zoek naar ouders die geïnteresseerd zijn om plaats te nemen in
onze MR. De huidige MR bestaat uit Ewald van Petersen (ouder Noor, Hazel en Anne,
tevens vicevoorzitter van de GMR van Samenwerkingsstichting Kans en Kleur), Marieke
Kerstens (groepsleerkracht/daltoncoördinator), Daniëlle Verhoeven (groepsleerkracht en
locatieleider) en René Wijtmans (ouder Lieke, Emma en Sanne, tevens voorzitter MR).
De MR houdt zich onder andere bezig met het jaarplan, het jaarverslag, de opbrengsten
(resultaten), het vakantie- en activiteitenrooster, het veiligheidsbeleid, personele zaken,
formatie, begroting, enz. We vergaderen (online) op een avond ongeveer eens in de 8
weken. Indien u interesse of vragen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij juf Daniëlle.
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Paasontbijt
Vrijdag 14 april maken de kinderen weer een Paasontbijtje voor elkaar klaar. Gisteren,
donderdag 7 april, hebben we de lootjes getrokken. Zo weten u en uw kind voor wie
hij/zij een ontbijtje gaat maken. Op het lootje hebben kinderen aangegeven wat ze
lekker of minder lekker vinden. Het is de bedoeling dat uw kind een mooi verzorgd
ontbijtje op 14 april mee naar school neemt.
Het is belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de aankleding van het ontbijtje;
denk aan een knutsel, een bloemetje, een bord, bestek een servetje. Een dienblad,
borden, bestek en glazen worden na gebruik weer meegegeven naar huis.
Wat lekkers hoort er uiteraard ook bij, maar het hoeft geen snoepfestijn worden.
Maximaal 3 paaseitjes/snoeperijen per ontbijtje lijkt ons meer dan voldoende!
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Belangrijke data
Di. 12/04 Dex (groep 4) jarig

Wo. 13/04 Jelle (groep 2) jarig

Leesmeter in groep 4 t/m 8
Het valt ons op dat bij een deel van de leerlingen thuis te weinig wordt gelezen. Het
belang van lezen, kunnen we niet genoeg benadrukken! Op school krijgen ze de
vaardigheden aangeleerd om te leren lezen. Het oefenen gebeurt uiteraard ook op
school, maar om een vlotte lezer te worden, moeten kinderen “leeskilometers” maken.
Dit betekent dat ze thuis ook echt consequent moeten lezen. Een flinke groep leerlingen
in groep 4 t/m 8 moet echt nog aan de bak om voor de vakantie het afgesproken aantal
boeken uit te lezen!!
Laatste herinnering invullen oudervragenlijst
Inmiddels zijn 21 van de 30 oudervragenlijsten ingevuld. Dat komt neer op ongeveer
70 % respons. We hopen via dit bericht de respons op te hogen naar minimaal 80%.
Hoe hoger de respons, hoe betrouwbaarder de uitkomst!!
Dit weekend kunt u de vragenlijst nog invullen. U heeft hiervoor het formuliertje met
inlogcodes nodig dat u eerder van ons heeft ontvangen.

Wo. 13/04 Fietsexamen groep 7/8

Do. 14/04 Paasontbijt op school
Vr. 15/04 Goede Vrijdag, groep 1 t/m 8
vrij
Ma. 18/04 Tweede Paasdag, groep 1 t/m 8
vrij

Muziekles meester Hans
Groep 1/2/3 heeft drie weken achter elkaar muziekles van meester Hans. Tussendoor mogen we ook even dansen. Het liedje
van de schildpad en het konijntje is favoriet. Volgende week is alweer de laatste les.

Reminder fietsexamen groep 7 en 8
Woensdag 13 april hebben de leerlingen van groep 7 en 8 het fietsexamen. Denkt u eraan
dat de kinderen met de fiets naar school komen? We vertrekken om 11.15 uur en zullen rond
12.15 uur weer terug op school zijn. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben die woensdag
geen gym, maar zullen de middag op school blijven. We hopen op een droge, liefst zonnige
dag!

Gymles in groep 1 t/m 4
Tijdens de gymles van juf Stefanie hebben de leerlingen zich
van hun “beste konijnenkant” laten zien. Ze hebben over een
bank met molshopen geklommen en zijn door konijnenholen
gekropen. Ook hebben kinderen kunstjes in tweetallen gedaan
door goed samen te werken. Daarnaast hebben ze het spel
Annemaria Koekoek gespeeld, maar dan door
“konijnenhupsjes” te maken in plaats van te
rennen.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit

Ik-doel
De afgelopen week en volgende week
gaan we ons richten op het reflecteren
op de taak. Vertellen hoe een taak is
gegaan, wat je de volgende keer anders
zou doen of waarom het juist zo goed
ging.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Buiten leren in groep 3
Welk woord past bij het plaatje?

Lieke leest Fiene voor

Hulpouders gezocht voor uitje 1/2/3
Donderdag 21 april zijn wij met groep 1/2/3 van plan
om naar de lammetjes te gaan kijken bij de opa en
oma van Teun. We sluiten daarmee ook het project
van de boerderij af. We willen naar hen toe wandelen
en hebben wat hulpouders nodig.
Wie heeft er zin om mee te wandelen met ons? We
vertrekken om 12:45 uur en zullen rond 13:45/ 14:00
uur weer terug zijn.

Dansles groep 1/2/3
Aankomende maandagmiddag en woensdag 20 april
zal dansjuf Sanne de Haan twee danslessen verzorgen voor groep 1/2/3.

Wij hebben echt geen last van de regen hoor!!

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Thema pretpark in groep 7-8
Afgelopen dinsdag zijn we in groep 7/8 enthousiast begonnen aan het ontwerpen van een pretpark. Aan de hand van een
budget hebben de kinderen in groepjes een pretpark en attracties ontworpen. Vandaag hebben zij deze opdracht afgerond en
gepresenteerd wat zij hebben gemaakt. De pretparken zijn ontzettend mooi geworden en de kinderen hebben deze
fantastisch gepresenteerd!

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

