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Jesse Nieuwland
Ayesha Selderbeek
Robin de Priester
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U5/6
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Prosper Vrij
Islande van der Linde
Luciano van der Velde
Julia Tunay
Buse Ergenç
Misael Perez Martinez
Timo de Bruijne
Zeynep Sekerci
Lotus Groeneveld
Erdem San
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Ishana Ramsaran
Bram de Ruijter
Danny van Buren
Eva van Oudenaarden
Liam Kooistra
Timo van Soest
Levi Verkerke
Jayson de Mik
Milan de Visser
Charlotte van Buren
Samara Dhoenmoen
Kaan Erdogan
Berra Inanbil
Milan de Priester
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U5/6
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Loes Oostlander
Bryan Keizer
Björn de Bruin
Mohamed Taleb

U7/8
U7/8
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U3/4
Allemaal van harte gefeliciteerd!
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WELKOM OP SCHOOL
Zakaria Zaroual
Sven Wallaart
Elena Valiente de bruin
Isabeau Genegel
Valery van Vliet

Unit 1/2
Unit 1/2
Unit 1/2
Unit 3/4
Unit 5/6
Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!

AGENDA (tot de zomervakantie)
26 april
27 april – 13 mei
14 mei
16 mei
21 mei
22 mei
4 juni
8 juni
8 juni
18 juni
19 juni
25 juni
28 juni
2 juli
2 t/m 6 juli
6 juli
9 juli
11 juli
12 juli
13 juli

Koningsspelen ( kinderen ’s middags vrij)
Meivakantie
OV-vergadering
Leerling conferentie
2e Pinksterdag – ( kinderen vrij)
Zwemmen groep 7 ( ’s middags)
Zwemmen groep 8
Inloopochtend
Gastles theater unit 3/4
Zwemmen groep 3
Studiedag ( kinderen vrij)
OV-vergadering
Rapporten mee
Zwemmen groep 4
Week van de oudergesprekken
Volgende nieuwsbrief
Afscheidsmusical groep 8
Oudste kleuterfeest
Groepssprong
Laatste schooldag ( kinderen ’s middags vrij)

PEILING SOCIALE VEILIGHEID LEERLINGEN
Onlangs hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op school een vragenlijst ingevuld over sociale
veiligheid op school. Deze vragenlijst is van WMK (Werken met Kwaliteit) . WMK levert een webbased
kwaliteitsinstrument waarmee een school een basis legt voor kwaliteitszorg. WMK wordt door ruim 3000
scholen gebruikt.
De vragen gaan over veiligheidsbeleving, het optreden van de leerkracht, de opstelling van de leerling,
welbevinden, fysieke veiligheid, sociale veiligheid, psychische veiligheid en materiële zaken. De vragen
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worden op een vierpuntsschaal beantwoord ( van helemaal mee oneens, tot helemaal eens).
Analyse van de resultaten laat zien dat we op alle onderdelen van de test ruimschoots de landelijke norm
halen. Kinderen geven op de vraag welk cijfer de school krijgt voor veiligheid een 8,7.
De resultaten van de vragenlijst worden gedeeld met de inspectie van onderwijs.

SCHOOLPLEIN
Op 10 maart hebben we met een groep deskundige en enthousiaste ouders gewerkt aan het opknappen
van het schoolplein. We zijn blij dat we zoveel hulp hebben gekregen. De kinderen en leerkrachten zijn
ontzettend blij met de extra speelmogelijkheden.
De plantjes in de moestuin beginnen al goed te groeien en ook aan de nieuwe bomen verschijnen de
eerste knoppen. De komende periode worden nog een aantal laatste klussen afgemaakt.

GEDRAGSPROTOCOL
Onlangs heeft u een brief ontvangen over ons vernieuwde gedragsprotocol, welke tot stand is gekomen
in samenwerking met de oudergeleding van de MR.
In het gedragsprotocol staat beschreven hoe wij als school werken aan het bevorderen van gewenst
gedrag, wat de schoolregels zijn en hoe wij omgaan met ongewenst gedrag. Onderdelen van het
gedragsprotocol zijn bijvoorbeeld het pestprotocol en het protocol sociale media.
U kunt het vernieuwde gedragsprotocol vinden op onze website onder het kopje downloads. Mocht u
vragen hebben naar aanleiding van het protocol, dan kunt contact opnemen met de directie.

VRIJDAGMIDDAG WORKSHOP BOVENBOUW
Wij gaan onderzoeken of we met behulp van ouders uitdagende workshops kunnen gaan aanbieden voor
de kinderen in de bovenbouw ( groep 5 t/m 8). Wat wij uiteindelijk voor ogen hebben, is dat op de
vrijdagmiddagen ( onder schooltijd) kinderen een keuze kunnen maken uit een aanbod van workshops
op het gebied van o.a. talen, techniek en schaken.
Als pilot gaan we starten met een cursus gebarentaal voor de kinderen van unit 5/6. Deze cursus bestaat
uit 4 lessen van ongeveer 40 minuten. De lessen behandelen steeds gebaren rondom een bepaald
thema. Hiervoor hebben ouders via een aanmeldingsbrief inmiddels hun kind kunnen aanmelden.
Mocht u het leuk vinden om voor de kinderen workshops te organiseren, dan kunt u dat doorgeven aan
de leerkracht van uw kind of de directie. Uiteraard kunnen wij u , indien u daar behoefte aan heeft,
ondersteunen bij het plannen en uitvoeren van de lessen.
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BERICHT VAN ONZE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER
KIES GROEP
Ligt u in scheiding of heeft u een scheiding achter de rug? Zit uw kind in de bovenbouw en heeft hij/zij
last van de scheiding? Wellicht dat de kies groep dan iets voor uw kind is!
De kies groep is een spel- en praatgroep voor kinderen in een scheidingsituatie. Kies helpt kinderen de
scheiding beter te begrijpen en beter om te gaan met de moeilijkheden die ze daarin tegen komen.
Doordat kinderen leren omgaan met de scheiding van hun ouders, kunnen blokkades in een vroeg
stadium worden opgeheven. Problemen over de echtscheiding zullen zich minder stapelen en kinderen
worden minder gestoord in hun dagelijkse ontwikkeling.
De kies bestaat uit acht kinderbijeenkomsten en een gezamenlijke ouderbijeenkomst. De
ouderbijeenkomst is om ouders uit te leggen wat de bedoeling is van de spel- en praatgroep en welke
reacties ouders mogelijk kunnen verwachten bij hun kinderen. Aan het einde van de kies-groep krijgen
ouders een uitnodiging voor een evaluatiegesprek gericht op hun kind.
De bijeenkomsten zien er als volgt uit:
1. Kennismaken met elkaar en je eigen situatie verkennen.
2. Delen met anderen, je eigen plek, herinneringen.
3. Vertrouwen, een eigen beeld vormen en gevoelens onderkennen.
4. Omgaan met veranderingen, hulp vragen, gevoelens.
5. Hoe gaat het nu? Wat is er nog nodig?
6. Blokkades, valkuil en kracht.
7. Afscheid van vroeger, het gemis en weer een nieuwe situatie.
8. Loslaten, op eigen benen staan, toekomst vertrouwen.
Door middel van spel en praten leren kinderen een plaats te geven aan de gevoelens met betrekking tot
de scheiding. Zij ontdekken dat ze niet de enige zijn die worstelen met die gevoelens.
Als u meer vragen heeft over de kies groep of uw kind wil aanmelden, dan kunt u contact opnemen met
Karima Fagrach (schoolmaatschappelijk werk) per e-mail (k.fagrach@kwadraad.nl ) of telefonisch
(0640529298).
Hartelijke groet,
Karima Fagrach
Maatschappelijk werker Kwadraad Maatschappelijk Werk ( werkdagen di t/m vr)
Postadres: Postbus 440, 2800 AK Gouda
Bezoekadres: Vliet 2, Hellevoetsluis
Telefoon: 0889004000 Mobiel:0640529298
E-mail: K.fagrach@kwadraad.nl
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NIEUWSBRIEF BIBLIOTHEEK
Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?
De allerkleinsten weten hun weg in de digitale wereld razendsnel te vinden. Dreumesen, peuters en
kleuters swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar, mediavaardig maakt nog niet mediawijs.
Want, hoe doe je dat, je kinderen mediawijs gedrag aanleren? En wat kun je jouw dreumes, peuter en
kleuter nu al leren over het omgaan met media?
Kijk op www.mediaukkies.nl.

Boekentip van de maand
‘De wortels van Oranje’ van Marc ter Horst
Weet jij eigenlijk veel van Nederland? In dit informatieboek staan ontzettend veel weetjes
over ons koude kikkerlandje.
Wist je dat er meer dan 243 verschillende Nederlandse toetjes zijn? Maar wat is de
gevaarlijkste vulkaan van Nederland?
Waarom is zoete drop zouter dan zoute drop? En hoe komt het dat wortels oranje zijn?
Ben je benieuwd bekijk dan zeker eens dit informatieboek vol verbluffende en grappige weetjes.
Wist je dat Marc ter Horst meer bekende informatieboeken heeft geschreven? Kijk ook eens in het boek:
‘De oma van de oma van mijn oma’ en ‘Van oerknal tot robot’.

Activiteiten in bibliotheek
Mama Café in Cultuurhuis Nieuwe Veste
Elke 2e woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur wordt er een Mama Café georganiseerd in
Cultuurhuis Nieuwe Veste. Deze ochtend is voor moeders en vaders van kinderen van 0 tot 4 jaar.
Ik wil een prentenboek!
Op 6 april 2018 startte het initiatief: ‘Geef een prentenboek cadeau’. Vanaf deze maand staat de
klassieker: ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ van Sam McBratney centraal.

Nieuwsgierig naar de activiteiten? Voor meer informatie en meer activiteiten kun je altijd een kijkje
nemen op www.leerenbeleef.nl.
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