VONDERNIEUWS
Agenda
4 april
5 april
5 april
14 april
15 april
18 april
20 en 21 april
22 april
25 april t/m 6 mei

Start projectweek Rekenlab
Buitenlesdag
Schoolbeloning
Vonderraad
Paasactiviteit
Tweede Paasdag (kinderen zijn vrij)
IEP eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

april 2022
Jarigen deze maand:
15 april: Kiki (groep 8)
16 april: juf Marleen
19 april: Joris (groep 3)
20 april: Juf Diane
22 april: Thomas (groep 1)

Gefeliciteerd!

Wist u dat
… Kay Giesbers in april 4 jaar wordt en we hem mogen verwelkomen in groep 1/2/3
… wij Kay een geweldige tijd op onze school wensen!
… Kiki en Myra verhuisd zijn naar Millingen aan de Rijn
… wij hen heel erg gaan missen
… we hopen dat ze een fijne tijd hebben op de nieuwe school
Schoolbeloning
Op onze school kunnen kinderen munten verdienen. Als zij tijdens de inoefenfase ‘betrapt’ worden op gewenst
gedrag, verdienen ze een munt. In de groep wordt vervolgens besproken waarom hij/zij deze munt verdiend
heeft. De verkregen munten worden verzameld in een buis, welke op een herkenbare plaats in de klas staat. De
groep spaart hierbij voor een vooraf afgesproken aantal munten en een groepsbeloning. Op het moment dat de
groep 50 munten heeft verdiend, kan er bij juf Marcella zelfs een prijzenbeker worden gehaald. Deze krijgt een
plek in de gang van de school. Als er 6 prijzenbekers in de kast staan, wordt dit met de hele school gevierd. En
dat is nu het geval! Samen met de kinderen hebben we een invulling voor de schoolbeloning bedacht, te weten:
Op dinsdag 5 april gaan we met de hele school gezellig samen lunchen!
Daarvoor hebben we uw hulp nodig. We vragen elk kind op dinsdag 5 april 5 of 6 kleine, koude hapjes mee naar
school te brengen. Samen maken we er zo een heerlijk buffet van! Naast de hapjes vragen we elk kind een
bord, bestek, plastic zak (waar de vuile vaat in terug kan), fruit en drinken mee te brengen. Wij hebben er nu al
zin in. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Paasactiviteit
In samenwerking met enkele ouders wordt er vrijdagmiddag 15 april op school voor alle kinderen een
paasactiviteit georganiseerd. De invulling blijft nog een verrassing!
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vinden landelijk de Koningsspelen plaats. Groep 6/7/8 wordt verwacht in Gennep, waar de
bovenbouw van alle Gennepse basisscholen samen de Koningsspelen viert. Het programma voor groep 1 t/m
5 wordt nog voorbereid. Meer informatie volgt binnenkort.
Eindtoets
Aan het eind van de basisschool maken alle kinderen een eindtoets. Sinds enkele jaren nemen we de IEP als
eindtoets af (IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs). De IEP eindtoets meet de verplichte
vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het
referentieniveau dat het kind beheerst én geeft een advies voor een schoolniveau. De school gebruikt de
resultaten als evaluatie van het onderwijsaanbod. Op woensdag 20 en donderdag 21 april nemen de kinderen
van groep 8 deel aan de eindtoets. Wij wensen hen veel succes!
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Video-opnames
Onze schoolondersteuner Anouk volgt de opleiding tot beeldcoach, verzorgd door Lucy Geurds Beeldcoaching.
Gedurende twee schooljaren kunnen er hierdoor in de klassen video-opnamen gemaakt worden door Anouk.
Beeldcoaching is een methode om onderwijsgevenden te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Er worden
video’s gemaakt van de onderwijssituatie. Uit deze opnames worden fragmenten geselecteerd die besproken
worden met de onderwijsgevende. Samen met de beeldcoach wordt nagegaan hoe het lesgeven in de groep
verloopt. Belangrijk uitgangspunt is vooral het contact tussen de onderwijsgevende en de leerlingen maar ook
de sfeer in de klas, de manier waarop de groep werkt en de wijze waarop de leerkracht les geeft. Soms zullen
er daardoor veranderingen plaatsvinden die voor het goed functioneren van de kinderen en de leerkracht van
belang zijn. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik bedoeld zijn. De beelden kunnen
daarnaast in de opleiding worden bekeken. Hiervoor waarborgt het opleidingsinstituut de volledige
vertrouwelijkheid. De beelden worden bewaard in een beveiligde omgeving en vernietigd als het
begeleidingstraject is afgesloten. Wanneer er specifiek beelden gemaakt worden van uw zoon of dochter, is dit
van tevoren door de school met u persoonlijk besproken. Wanneer u bezwaar hebt tegen het maken van beelden
waarop uw zoon/dochter te zien is, of wanneer u vragen heeft over bovenstaande, kunt u dit melden bij juf Kim
of juf Marcella.
Renovatie schoolplein
Op initiatief van de gemeente Gennep, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg is het
programma GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen ontwikkeld. Met dit programma wil men 80% procent van de
basisschoolpleinen, dat zijn ongeveer 160 scholen, in Noord en Midden Limburg, in zes jaar tijd vergroenen en
waterklaar maken. Het doel van het programma is om basisscholen te ontzorgen en de drempels naar een
GroenBlauwe inrichting van het schoolplein zoveel mogelijk weg te nemen. Ze verzorgen lessen in
klimaatverandering en geven tips voor het beheer en onderhoud. Daarnaast krijgen de scholen die meedoen
met het programma een financiële impuls als co-financiering voor de GroenBlauwe inrichting. We zijn dan ook
trots én blij dat wij als eerste school van de gemeente Gennep deel mogen nemen! We houden u op de hoogte.
Schoolfruit
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het echter als onze
taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Een gezonde school draagt bij aan de gezondheid van de
kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt kinderen een goede basis voor hun verdere
ontwikkeling. Zo leren en werken kinderen die lekker in hun vel zitten beter. Is het makkelijker om jong een
gezonde leefstijl aan te leren dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren. En scoren lichamelijk
actieve leerlingen betere leerresultaten dan minder fitte leeftijdsgenoten. Op onze school stimuleren we gezond
eten. Vandaar dat we tot 22 april op woensdag, donderdag en vrijdag deelnemen aan EU-schoolfruit.
Helaas zien we dat het aanbod niet echt gevarieerd is én het aantal producten soms gering is. Dit horen we ook
terug van kinderen en ouders. Tijdens de studiedag hebben we daarom binnen het team nieuwe afspraken
gemaakt over het schoolfruit. Voortaan worden op woensdag t/m vrijdag alle drie de soorten schoolfruit
gemengd aangeboden aan de kinderen. Dit betekent drie dagen drie soorten fruit voor elke groep. Mocht dit
niet voldoende zijn, mogen kinderen dit aanvullen met fruit en groenten vanuit thuis. Denk hierbij aan een appel,
peer, banaan, mandarijn, kiwi, aardbeien of druiven. Of een bakje met snacktomaten, een stuk komkommer,
wortel of paprika. (Geen gedroogd fruit, knijpfruit, koeken of fruitrepen)
Het advies voor de lunch blijft; zo gezond mogelijk. (Snoep hoort hier natuurlijk niet bij)
Om ook gezond drinken te stimuleren, hebben de kinderen uit de Vonderraad een proef voorgesteld. Vanaf
maandag 4 april vragen we alle kinderen een afsluitbare drinkfles/beker mee naar school te nemen. Deze
wordt in de klas gevuld met water, waarna elk kind de hele dag naar behoefte water mag drinken. Aan het einde
van de dag of week gaat de fles mee naar huis om deze thuis schoon te maken. Na 2 weken evalueren we de
proef en spreken we de voortgang af.
Kaarten voor Oekraïne
Groep 6/7/8 neemt deel aan een kaartenactie voor Oekraïne. Deze actie is opgezet door Janny Hurkmans uit
Boxmeer en heeft als doel om de gevluchte kinderen te laten weten dat we om ze geven en aan ze denken.
Onze kinderen schrijven in het Engels en maken ieder een tekening. Vervolgens worden de kaarten in 1 envelop
verstuurd, waarna de kaarten onder de kinderen worden verdeeld.
Zelftesten
Het advies om 2x per week preventief te testen voor leerlingen en onderwijspersoneel is komen te vervallen.
Wel blijft het advies om bij klachten thuis te blijven en een zelftest af te nemen. Zelftesten worden vanaf nu niet
meer uitgedeeld, maar zijn wel beschikbaar via school. Geef het aan de leerkracht door als je er nodig hebt.
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Externe berichten
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