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Agenda
Eindcito groep 8

dinsdag 18 april
woensdag 19 april
donderdag 20
april

Dag van de
Koningsspelen
vrijdag 21 april
(aangepast rooster)
Meivakantie

maandag 24 april
t/m vrijdag 5 mei

Communie

zondag 14 mei

Schoolreisjes
groep 1 t/m 7

donderdag 18 mei

Vormsel

zaterdag 20 mei

Vlaggetjesdag

woensdag 24 mei

Lang weekend
Hemelvaart

donderdag 25 mei
t/m zondag 28 mei

2e Pinksterdag vrij

maandag 5 juni

Vakantieweek
onderbouw
groep 1,2,3,4

maandag 12 juni
t/m vrijdag 16
juni

Cito entreetoets
groep 7

dinsdag 13 juni
t/m vrijdag 16
juni

Kamp groep 8

woensdag 14 juni
t/m vrijdag 16
juni

In 2012 heeft het team van onze
school besloten om de Kanjertraining
te gaan inzetten voor de sociaal
emotionele ontwikkeling van onze
kinderen. In dat jaar is een stevige
basistraining gevolgd.
Op school was dit goed te merken.
Het pedagogisch klimaat verbeterde.
Kinderen zijn zich beter bewust van
hun eigen rol, hun eigen inbreng in
groepsprocessen. Ze hebben tools in
handen gekregen om voor zich zelf op
te komen en weten hoe ze moeten
zorgen dat het niet tot een conflict
komt.
De Kanjertraining werkt met verschillende kleuren petten om aan te
geven wat je rol is op enig moment.
Wij hebben inmiddels de nodige
nascholing gevolgd en maken sinds dit
jaar ook gebruik van het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining.
Dat systeem heet Kanvas. Kinderen
vanaf groep 5 kunnen hierin kwijt hoe
zij zich voelen en hoe zij over hun
welbevinden denken. De leerkrachten
kunnen ook aangeven hoe zij de
kinderen zien. Dit systeem wordt twee
keer per jaar ingevuld en met u
besproken.
Het invoeren van Kanvas en de laatste
bijscholingsdag waren voor ons de
laatste hobbels die genomen moesten
worden om onszelf Kanjerschool te
mogen noemen. Het is nu zo ver en
ook hier zijn wij erg trots op.

Kledinginzameling
De opbrengst van de kledinginzameling
van 11 april jl. was 520 kg. Iedereen
weer heel hartelijk dank voor de
bijdrages.
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Filmpje

Schoolvoetbal

U heeft er al over kunnen lezen en
misschien heeft u het ook al gezien.
Samen met AV Mediaproductions en
de kinderraad van onze school hebben
we een heel mooi promotiefilmpje
gemaakt. Met de kinderraad hebben
we bedacht hoe het een en ander eruit zou moeten zien en wie welke rol
op zich zou nemen. We moeten
zeggen dat de kinderen als echte
professionals gewerkt hebben. Op het
resultaat zijn we trots, het mag
gezien worden. Nu nog maar hopen dat
veel mensen het filmpje gaan zien. We
gaan het in ieder geval delen. Onze
school mag best gezien worden vinden
we. Daarom hier nog een keer de link
https://youtu.be/Irsizycov5M

Op 12 april was het schoolvoetbaltoernooi in Ammerzoden.
De jongens en meisjes van groep 7-8
hebben het prima gedaan. Ze zijn
vierde geworden en waren daarmee de
beste van de kleine scholen.
Dank aan alle supporters en in het
bijzonder aan Otto Roem voor de
begeleiding en coaching van het team.
Het was fantastisch.

Verkeersexamen
Donderdag 6 april hebben de kinderen
van groep 7 het theoretisch gedeelte
van hun verkeersexamen gedaan.
Iedereen is daarvoor geslaagd.
In groep 8 wordt het praktisch
gedeelte van het examen afgenomen
en hopelijk kan iedereen dan zijn/haar
verkeersdiploma in ontvangst nemen.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag zijn wij met de
bovenbouwgroepen weer naar het
kruis aan de Voorstraat gegaan.
Daar hebben wij samen met diaken
Sacha Steijaert stil gestaan bij het
sterven van Jezus Christus.
De kinderen mochten een bloemetje
meebrengen om bij het kruis te
leggen. Ook een aantal andere ouders
waren hierbij aanwezig.

Op zondag 14 mei doen 4 kinderen van
onze school hun communie. Zij doen
dat samen met de kinderen uit Hedel.
De viering is in de kerk in Velddriel en
begint om 9.30 uur.
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Koningsspelen
Op vrijdag 21 april doen we als school
weer mee aan de Koningsspelen. Om
deze dag een feestelijk tintje te
geven, zouden we het leuk vinden als
de kinderen iets dragen in de kleuren
rood, wit, blauw of oranje. Omdat het
een gezellige, sportieve dag wordt die
in de sportzaal en buiten zal
plaatsvinden, moeten de kinderen hun
gymkleding en gymschoenen niet
vergeten.
We beginnen om half negen met een
schoolontbijt.

Daarna volgen de algemene opening
door de koning en een sportieve
fietsronde en hardlooproute.
Na een pauze gaan we allerlei koningsspelletjes doen.
Om 12 uur gaat groep 1 t/m 4 naar
huis, voor hen begint dan de
meivakantie.
De kinderen van de bovenbouw
brengen een lunchpakket mee en na de
lunch op school zijn er voor hen drie
heel verschillende clinics.
Voor de bovenbouw is het programma
om 14 uur afgelopen.

Communie

Avondvierdaagse
De 41e avondvierdaagse is van dinsdag
16 t/m vrijdag 19 mei.
Je inschrijven hiervoor kan op
woensdag 19 april van 18.30 tot 20.00
uur in de Kreek of op de dag zelf. De
kosten bedragen 5 euro.
Dit jaar wordt er gelopen in Kerkdriel,
Gameren, Ammerzoden en
Zaltbommel.
Er kunnen 3 verschillende afstanden
gelopen worden t.w. 5, 10 of 15 km.
Op de vierde avond zal ook weer een
speciale rolstoelroute worden
uitgezet.

Vormsel
Zaterdag 20 mei worden 5 kinderen
van groep 8 gevormd. De viering is in
Kerkdriel en zal geleid worden door
Mgr. G. de Korte. Aanvang van de
viering is om 18.00 uur.
De kinderen zijn al enkele maanden
bezig met de voorbereidingen samen
met Pastor Sacha Steijaert.
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Schoolreisje
Zoals u op Schoudercom heeft kunnen
lezen is het schoolreisje voor de
groepen 1 t/m 7 verplaatst naar
donderdag 18 mei. De informatiebrief
hierover ontvangt u te zijner tijd via
Schoudercom.

Vlaggetjesdag
De oudercommissie is al druk bezig
met de voorbereidingen voor een
gezellige verjaardagsdag van alle
juffen en meesters.
Dat vieren we dit jaar op woensdag 24
mei.

Medezeggenschapsraad
In verband met vertrek van leden uit
de MR (omdat hun kinderen de
basisschool verlaten) zoeken we
versterking.
Vind je het leuk om mee te denken en
te praten over zaken als
vakantieplanning, de groepsindeling,
schooltijden e.d.? En heb je zin om 6
keer een avond deel te nemen aan de
vergadering? Geef je dit dan door aan
juf Yvonne of juf Maryse.

Tenslotte
Oproep
Wij zijn op zoek naar moeders die
voor ons enkele luizencapes kunnen
repareren. Als u bereid bent ons
hiermee te helpen kunt u dat
doorgeven aan juf Marian.

Over een paar dagen is het weer
vakantie.
Wij wensen iedereen een gezellige en
zonnige april/meivakantie.

U kunt de volgende nieuwsbrief
verwachten eind juni/begin juli
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