NIEUWSBRIEF NR.2 Februari en Maart 2016

Heel veel informatie! Graag goed doorlezen!

Nieuwsbrief februari en maart
Belangrijke dagen:
8-11 februari:
22-26 februari:
15 maart:
24 maart:
25 maart:
28 maart:

Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie
Wieltjesdag
Paasbrunch
Leerlingen vrij i.v.m. Goede Vrijdag
Leerlingen vrij i.v.m. Tweede Paasdag

Voor u ligt de info van februari en maart. Zoals in de
vorige info stond vermeld krijgt u iedere twee maanden
een info van ons. Hierin staan belangrijke data,
informatie, nieuws uit de groepen en andere feitjes. Wij
hopen u zo voldoende op de hoogte te houden . U kunt
natuurlijk ook op de website kijken voor informatie.
RAPPORTEN
Wilt u het rapport van uw kind meegeven en aan de
leerkracht laten geven? We missen er nog best veel!
NIEUWE LEERLINGEN
Er komen nieuwe leerlingen op het Springtij. Hierdoor
moeten we wel een paar leerlingen verschuiven
vandaag. De ouders van de kinderen waar dit omgaat
worden op de hoogte gebracht!
START VAN DE DAG
Wij willen u vragen om de kinderen niet voor 8.30 uur
op school te laten zijn. Sommige kinderen zijn om 8.15
uur op het schoolplein. Dit is echt te vroeg.

Om 08.30 uur begint voor de juffen en meesters de
werkdag. Ook de pleinwacht is er om 08.30 uur.
Er zijn een aantal groepen waarvan de kinderen ´s
morgens gelijk naar binnen gaan. De ouders nemen
afscheid op het plein.

‘Alleen de ouders van de kinderen van
de groep van juf Kathinka lopen ’s
morgens naar binnen!
We hebben het liefste dat de kinderen tussen
08.35/08.45 uur de school binnenstappen. Wilt u hier
rekening mee houden?
EINDE VAN DE DAG
Om 12.30 uur of om 15.00 uur gaat de schoolbel. Dat is
het teken voor de leerkracht om de les te stoppen,
jassen en tassen te pakken en in een rij naar buiten te
gaan. Het is dus vaak 5 minuutjes later dat de kinderen
buiten zijn. U kunt op het plein op uw kind/pupil
wachten.
CONTACT
Juf Natascha zal steeds vaker ook via de mail met u
communiceren. We geven deze periode ook nog
briefjes mee. Mocht u wel briefjes ontvangen, maar
geen mails dan graag even een mailtje naar
locatiemiddelburg@hetspringtij.nl
Telefonisch contact met de leerkracht kan tussen 15.15
tot 16.15 uur of op woensdag en vrijdag tussen 12.45 en
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13.45 uur. De administratie is vanaf 8.15 uur om
ziekmeldingen en andere telefoontjes te
beantwoorden.
CITO
O, wat is er hard gewerkt de afgelopen weken! De
kinderen hebben heel veel toetsen gemaakt. De
leerkrachten hebben alles nagekeken en alles staat
netjes in de computer. In het rapportgesprek hoort u
hoe het gemaakt is!
OPBRENGST KERSTMANNENLOOP EN
VERKOOP KNUTSELS
Wat hebben we in december ons best gedaan. We
begonnen de kerstmannenloop met een warming-up
van meester Marijn. En toen mochten we eindelijk gaan
rennen. Er was heel veel publiek komen kijken en dan
doen we toch allemaal extra ons best! Ivo uit de groep
van juf Anja en juf nanda heeft het meeste opgehaald
van allemaal: €100 in zijn eentje!!!

‘We hebben al €764,00 opgehaald en
er komt nog steeds een beetje binnen!’
WIELTJESDAG
Op 15 maart is het weer een wieltjesdag. De kinderen
mogen dan iets meenemen in dit thema. We zullen een
planning maken en de kinderen mogen dan een keer
extra buitenspelen. Denk bijvoorbeeld aan je:
skateboard, skeelers, en zo! Natuurlijk hoef je niet iets
mee te nemen, maar mag dit wel die dag!
EEN TIME-OUT….
Soms lukt het even niet meer in de klas. Dan kan het
gebeuren dat een leerling van de leerkracht een ‘Timeout’ krijgt. Een time-out duurt 10 minuten. Hierover
hebben we met het personeel afspraken gemaakt die
bij de kinderen bekend zijn. De leerling wordt
opgehaald in de klas en krijgt een plekje bij de rode
stoelen voorin de school. Ook voor u is deze info
belangrijk.
Wat moet u weten van een time-out:
1.
2.

Bij 1 time-out is er geen consequentie. We
maken wel een notitie.
Bij twee time-outs op één dag belt de
leerkracht naar huis. Ook kan het zijn dat de
leerkracht vindt dat er werk thuisgemaakt
moet worden of dat een leerling na schooltijd
na moet blijven. De leerkracht neemt na

3.

schooltijd contact met u op. Er wordt een
notitie gemaakt.
Bij drie time-outs op één dag, is de koek wel
op voor die dag. Dan zoeken we een plekje in
een andere klas om de dag af te maken. Er
wordt een notitie gemaakt. De leerkracht
neemt na schooltijd contact met u op.

Soms gaat het echt niet meer op school en dan nemen
we natuurlijk zo snel mogelijk contact met u op.

Nieuws uit de groepen
Iedere groep kan iets inleveren om in de info te
plaatsen. Deze maand de info van alle groepen:
Groep Kathinka
Na de kerstvakantie hebben we –zoveel mogelijk naast
het gewone werk van Lijn 3 en Kleuterplein- volop
toetsen gedaan, meest in de vorm van spelletjes. Dit
om precies te peilen hoe het met de kennis en
vaardigheden van uw kind gesteld is.
Begin februari volgen dan rapportgesprekken en
gesprekken over KIJK! of het Ontwikkelperspectief.
Hiervoor krijgt u tijdig een intekenlijst.
Met Lijn 3 (lezen) werken we in het thema “de boom”,
met kinderen die toe zijn aan groep 3 leerstof. De
kinderen die op kleuterniveau functioneren, werken
rondom het thema “winter”. Deze beide thema’s
passen goed bij elkaar en zodoende kan er ook goed
samengewerkt worden met alle kinderen samen.
Kortom: er wordt dus heel hard gewerkt en daarnaast
is er zeker ook voldoende tijd voor spelen in de hoeken,
buitenspelen, knutselen en ook Engels.

Groep Marijke/Nicole
Er wordt regelmatig speelgoed meegenomen. De
afspraak met de kinderen is dat alleen Pokemon
kaarten mee mogen. Is er toch speelgoed mee, dan
blijft dit in de tas. Telefoons, tablets en ander
apparatuur worden ingeleverd bij de juf.
We zijn begonnen met het vak aardrijkskunde. Het zal
de komende weken gaan over wat aardrijkskunde nou
eigenlijk is. Het gaat o.a. over inrichting van ruimtes en
waarom iets is ingericht op een bepaalde manier.
We merken dat veel kinderen de tafels van 2,3,4,5 en 10
niet goed beheersen. We zouden het fijn vinden als u
thuis wilt oefenen met uw kind/pupil. Op internet zijn
er veel oefenspelletjes of werkbladen te vinden. Wilt u
dat we aan uw kind oefenbladen meegeven, dan horen
we dat graag.
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We werken in de klas met twee beloningssystemen; 1
voor de leerling zelf. Er wordt een periode aan een doel
gewerkt en daar zijn punten bij te verdienen. Ook is er
een klassenbeloning, namelijk de knikker pot. Uw kind
kan u hier meer over vertellen.
Groep Michel
Voor een aantal kinderen in de klas is dit jaar wel een
heel bijzonder jaar: ze zijn namelijk schoolverlater. Dat
betekent dat ze na dit schooljaar naar het VO zullen
gaan. De meeste ouders weten al of hun zoon/dochter
schoolverlater is. Advies voor nu is om alvast de open
dagen van het CSW, Nehalennia en Bolwerk te gaan
bezoeken. Op de websites van de betreffende scholen
kunt u de data vinden of een tel.nr. om een afspraak
voor een rondleiding te maken. Als u de open dagen
heeft bezocht, kunt u in ieder geval verschillende zaken
vergelijken. Het uiteindelijke VO-advies en de wijze van
inschrijven hoort u tijdens het gesprek.
Elke dinsdagmiddag hebben wij gym. Het valt mij op
dat niet elke week alle kinderen hun gymspullen bij zich
hebben. Wilt u, als ouder, erop toezien dat dit elke
dinsdag wordt meegenomen?!
Huiswerk nieuwsbegrip: elke week is het de bedoeling
dat de kinderen online hun huiswerk (de kinderen
weten zelf hun inloggegevens, er is een 'tekstsoort-' en
een 'woordenschatgedeelte') maken. Ziet erop toe dat
dit ook daadwerkelijk gebeurt. Enkele kinderen laten
nogal eens een steekje vallen!
De tafels van vermenigvuldiging: iets wat altijd goed is
om te oefenen zijn de tafels. Op het internet zijn er
talloze leuke oefensites te vinden. Bij lang niet elk kind
zijn de tafels geautomatiseerd!
Vanaf februari krijgen wij (eindelijk ;-)) 2 stagiaires in de
klas: op maandag en dinsdag komt juf Natasja bij ons in
de klas. Zij is een bekende van de school en voor
sommige kinderen, ze heeft nl vorig jaar stage gelopen
bij juf Ineke. Zij doet de opleiding Pedagogiek op de
HZ. En op woensdag, donderdag en vrijdag komt juf
Isabelle bij ons in de klas. Zij doet de opleiding voor
onderwijs assistente op het Hoornbeeck College.
Groep Dschigme/Ineke
Wegens de afwezigheid van beide juffen in week 3
geen info. Juf Dschigme heeft veel last van haar oor en
de komende weken zal juf Ineke voor de groep staan!
Groep Elsemarike/Sabine
Wegens ziekte van juf Elsemarike geen info.

Groep Nanda/Anja
In onze groep is na de kerstvakantie Jeremiah erbij
gekomen. Welkom Jeremiah, we vinden het erg leuk
dat je in onze groep bent!!
We werken over het thema: Planten en dieren. We
leren bijvoorbeeld hoe planten leven en hoe je ze het
beste kunt verzorgen. Ook hoe de dieren leven en wat
ze eten Je hebt planteneters en vleeseters. We leren
over het bos en de dieren en planten en ook hoe
planten en dieren zich verdedigen. Kortom een erg leuk
en leerzaam thema.. U heeft van ons al een uitnodiging
gekregen om de resultaten van alle toetsen te komen
bespreken. We zien u graag.

De Jarigen
De volgende kinderen vieren hun verjaardag de
komende tijd:
1 februari
wordt Jeffrey 11
8 februari
wordt Jesse 11
9 februari
wordt Adriënne 7
9 februari
wordt Djaiden 8
10 februari
wordt Hans 13
12 februari
wordt Tim 12
15 februari
wordt Kaeley 11
19 februari
wordt Claudia 12
19 februari
wordt Hevi 10
20 februari
wordt Levi 12
25 februari
wordt Derk 13
2 maart
wordt Luc 5
9 maart
wordt Wesley 13
18 maart
wordt Gülsüm 10
21 maart
wordt Mees 12
26 maart
worden Calvin en Luke 10
26 maart
worden Fenna en Raisa 10

Van harte gefeliciteerd allemaal!!
|

Kunt u ons helpen?
Voor de groep Anja en Nanda:
Wilt u wc-rolletjes sparen voor ons! We hebben
ze nodig voor een knutselopdracht!
Voor de groep Kathinka:
Als u thuis stevige plastic tassen over heeft, dan
willen wij ze wel graag hebben!
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Leuke buitenschoolse
activiteiten en
"uit-tips":
Buurthuis Atlantis Oosterscheldestraat 18a
Elke woensdagmiddag knutselen
januari/februari "Mutsen of das
breien".

Zeeuwse Bibliotheek:
FabLab (souterrain ZeBi) 3 D
printen en lasersnijden met o.a.
3 februari "Versier jezelf" sieraden en buttons maken
24 februari "Groene Vingers"
2 maart "Pasen"
Kinderfilms (aula ZeBi)

Sportkennismakingsactiviteiten februari

24 februari 14.00 Shaun het
Schaap

Tafeltennisclub en Turnvereniging
Veldo, verschillende data

Kidscollege (souterrain ZeBi)
3 februari "Is links handig?"
2 maart "Allemaal allergisch"
13 april "Psychotisch!"

Van alle activiteiten liggen er op
school een paar folders of krijgen
de kinderen info mee naar huis.
Hangt ook op het raam.
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