
NL doe dag - zaterdag 14 maart 2020 
 

Op zaterdag 14 maart hebben we onze jaarlijkse NL-doe dag. Er 

staan weer een groot aantal klussen op het programma en ook 

voor kinderen is er iets te doen. U wordt bij deze van harte  

uitgenodigd om te komen helpen. We zijn er van 9.30 uur tot 

12.00 uur en ook van 12.30 uur tot 15.00 uur. Misschien kunt u 

al een kruisje in de agenda zetten? 

Stoelen 
 

We hebben een prachtige nieuwe teamkamer met nieuw  

meubilair. De ‘oude’ blauwe stoelen zijn nu over. U mag ze  

gratis komen ophalen. 

Luizencontrole 
 

Het gaat steeds beter met de luizen en de neten. Dank voor 

het goed opletten. We blijven controleren want we willen 

natuurlijk allemaal dat de school luisvrij is. 

Oud papier 
 

We hebben te horen gekregen dat we moeten gaan betalen 

voor het ophalen van oud papier. Helaas kunt u daarom uw 

oud papier niet meer bij ons inleveren. De container zal dan 

ook niet meer aan de weg staan.  
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Chromebooks en Pech 
  

Sommige kinderen hebben een keer pech met hun Chrome-

book en dat is niet erg en dan repareren we het toetsenbord of 

het scherm. Soms gebeurt het dan nog een keer en dat vinden 

we al jammer maar dan betalen we het nog een keer. Als uw 

kind een derde keer 'pech' heeft met het Chromebook, dan  

nemen we contact met u op om te kijken om te overleggen  

hoe om te gaan met de schade.  

Open Podium 
 

Dinsdag 11 februari is vanaf 19.00 uur ons jaarlijks ‘Open 

Podium’. Er staan 13 optredens gepland, dus een mooi pro-

gramma vol liedjes en dansjes. U bent van harte welkom! 

Breinhelden  
 

Stopkracht, buigkracht, bekende termen? Misschien heeft u uw 
kind dit wel eens horen zeggen maar weet u niet hoe ze aan 
deze woorden komen? Dit zijn termen uit de methode Breinhel-
den waar het grootste deel van de klassen dit jaar mee begon-
nen is. Breinhelden is een methode om je executieve functies, 
ook wel de regelfuncties van je hersenen, te trainen. Executieve 
functies is een abstract begrip voor kinderen, maar ze zijn erg 
belangrijk in het dagelijks leven en om je schoolwerk goed te 
kunnen maken en leren. De methode Breinhelden legt op een 
duidelijke manier uit wat de verschillende executieve functies 
zijn en wat je moet trainen om dit goed te kunnen. In de me-
thode staan de twee breinhelden Effi en Furon centraal. Zij ko-
men van de Breinplaneet en hebben verschillende breinkrach-
ten. Effie en Furon helpen ons om deze krachten ook te trainen 
en zo echte breinhelden te worden! Elke maand zullen we in de 
(b)appjes een breinkracht uitleggen. Zo snapt u waar uw kind 
over praat als het vertelt over zijn of haar aandachtkracht of 
doorzetkracht!  

Oudergesprekken 
 

Binnenkort zijn er weer oudergesprekken voor de groepen  

1 t/m 7. Via de Parro-app kunt u zich binnenkort inschrijven. 

In de groepen 3 t/m 7 worden tijdens deze gesprekken de 

uitslagen van de signaleringstoetsen besproken. 

Statiegeldbonnen 
 

Wat leuk dat er zo goed gespaard 

wordt. Dank u! 

Estafette 
 

Maandag 10 februari beginnen we weer met Estafette. We  

zoeken nog wat ouders. Het is een herhaalde oproep maar  

wellicht wilt u toch meehelpen? 

Vakantie 2020-2021 

Het goede doel 
 

Onder leiding van de leerlingenraad hebben de leerlingen mo-

gen stemmen. Dit jaar gaan de groepen 5-6-7-8 zwemmen en 

de overige groepen lopen voor DE WENSENAMBULANCE.  

De Stichting HET VERGETEN KIND kwam als tweede uit de bus, 

dus wellicht (als er echt heel veel geld is!) steunen we hen  

ook nog. 

Herfstvakantie 19-10-20 t/m 23-10-20 

Kerstvakantie 21-12-20 t/m 01-01-21 

Voorjaarsvakantie 22-02-21 t/m 26-02-21 

Meivakantie 03-05-21 t/m 14-05-21 

Zomervakantie 19-07-21 t/m 27-08-21 

Leerlingenraad 
 

De leerlingenraad heeft mee mogen kiezen met de kleur van 

de nieuwe vloer in de gang. Het wordt donkerblauw.  

Schaatsen 

 

 

 Nogmaals bedankt, Bas! 

 

 


