Belangrijke
data:
● 2 april
● 5 april
● 25 mei

Goede Vrijdag - alle leerlingen vrij
2e paasdag - alle leerlingen vrij
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij

Welkom
Een woord van welkom voor Rens Holster en Ava Hanna. Beide
leerlingen zijn onlangs gestart in groep 1. Wij wensen Ava en Rens een
fijne en leerzame tijd bij ons op de Kohnstammschool. We hopen dat
beide leerlingen zich spoedig thuis zullen voelen bij ons op school.

Enquête
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête. We zullen
deze in het team en met de medezeggenschapsraad
analyseren en jullie informeren over opvallende aspecten,
adviezen en onderwerpen waar we mee aan de slag gaan.
10% van de ouders heeft de vragenlijst wel ingevuld of
bekeken, maar niet op verzenden gedrukt. Dat is jammer!
Bijna 70% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld en
verzonden. Bedankt!
Een anonieme vragenlijst is een middel om te zeggen wat je
op je lever hebt. Zijn er echter zaken die u irriteren of
kwalijker, waar uw kind last van heeft, neem dan contact op met school. Het is lastig te reageren op
onderwerpen die u niet deelt met school.

Covid-19
Jammer genoeg hadden we afgelopen week enkele groepen in quarantaine vanwege besmetting bij
leerlingen. Groep 4 is woensdag weer gestart en groep 7/8
vrijdag. We hopen dat de vaccinaties en het warmere weer
van invloed zijn op eventuele besmettingen in de
toekomst. We willen iedereen bedanken voor het begrip en
het meedenken in deze vervelende situatie. Jammer dat
leerlingen niet naar school konden, omdat ze niet waren
getest. Dat is de keuze van de ouder die we respecteren,
maar voor leerlingen vinden we het wel jammer.

Studiedag 25 mei.
Deze dag stond wel in onze jaarplanning, maar niet in op de jaarkalender.
Dinsdag 25 mei, derde Pinksterdag, is er een studiedag voor de teamleden.
Alle leerlingen zijn dus op dinsdag 25 mei vrij! Aansluitend op het lange
pinksterweekend is er wellicht een mogelijkheid om met meer
mogelijkheden en betere perspectieven er op uit te trekken. Dit
bericht zal nog regelmatig herhaald worden in de nieuwsbrief.

Schoolfotograaf
Na ziekte en Corona hopen we nu een geschikte datum geprikt te hebben. Op maandag 17
mei, met als vervolgdag dinsdag 18 mei, willen we toch schoolfoto’s van dit schooljaar laten
maken. Door het grotere aantal leerlingen en samenwerking met Kibeo wordt het moeilijk
om alles op 1 dag te doen. U krijgt nog van ons door welke dag uw zoon of dochter op de
foto gezet wordt.

Portfolio
Bijna alle leerlingen hebben vorige week woensdag hun
portfolio met rapport meegenomen. Dit was veel later dan de
planning, maar dit heeft te maken met de lockdown vanaf 15
december. Het vernieuwde portfolio is iets waar we als team
trots op zijn. Nieuwe mappen voor de meeste leerlingen,
speciale tabbladen en een andere voorkant maken het een
mooi geheel! Omdat we regelmatig in het portfolio werken,
willen we u vragen het portfolio vóór de meivakantie weer
mee naar school te geven.

Het ga je goed!
Lola en Storm Mulder vervolgen het onderwijs op de Taallentschool. Deze school is
een onderdeel van De Tweemaster. Na enkele maanden op school te zijn geweest
bleek de Nederlandse taal toch lastiger om te leren en te lezen. We wensen Lola en
Storm het allerbeste en veel succes op hun nieuwe school.

Skate clinic
We kunnen de leerlingen dit jaar weer een skate clinic aanbieden voor alle
leerlingen vanaf groep 5. Op dinsdag 6 april skaten de leerlingen op het
schoolplein. Kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen materialen. Als
kinderen skates en of beschermmaterialen niet in hun bezit hebben, kunnen ze
dit kosteloos bij ons lenen. Graag wel zoveel mogelijk spullen zelf laten
meenemen- dat geldt ook voor groepen 3 en 4 ( rolschaatsen zijn ook prima )
Pet/muts voor onder de leenhelm is verplicht! we hopen op lekker weer zodat
we buiten kunnen skaten.

Lentekriebels
We hebben door afwezigheid van groepen en leerlingen gekozen om geen
week van de lentekriebels in te plannen, maar passen de lessen over wie
ben ik, weerbaarheid, relaties en seksualiteit maandelijks in het
lesprogramma. Dit doen we tijdens de lessen sociaal emotionele
ontwikkeling uit de Kwink methode. Het lespakket van “Kriebels in je buik”
helpt ons om deze thema’s structureel in het jaarplan op te nemen.

