Huiswerk:
Groep 4:
06-03: Tafeltoets 1 t/m 6 en 10 (herh).
30 sommen in 2 minuten en je mag er 2
fout hebben.
Groepen 5
13-03: Tafeltoets 6, 7, 8 en 9

VRIJE DAG
Woensdag 4 maart a.s.
zijn alle leerlingen vrij
i.v.m. een studiedag

Groep 1-2
De kleuters werken na de vakantie nog
twee weken over het thema
‘Gezondheid’. Ze leren de letter D van
Dokter.
Groep 3
Na de voorjaarsvakantie gaan de
kinderen van groep 3 ook ’s morgens
via de gewone kleuteringang naar
binnen, lopen door de school en spelen
op het grote plein, totdat de bel gaat.
Vanaf de kerstvakantie gebeurde dit ’s
middags al.
Groepen 5 en 6
Donderdag 5 maart gaan de leerlingen
naar bioscoop Hollywoud om daar, in
het kader van cultuureducatie, de film
WAD te bekijken en hierover te praten
met één van de makers van de film. Zij
gaan op de fiets naar Almkerk en
krijgen deze dag les volgens een
continurooster. Zorgt u er voor dat uw
kind op de fiets naar school komt en
een lunchpakketje meeneemt?
Om 14:15 uur zijn de kinderen uit.
Blazersklas start deze middag om 14.15
uur.
Groep 8
Vanaf 2 maart tot de zomervakantie zal
juf Jantine van Diggele uit Dussen op
maandag en vrijdag in groep 8
lesgeven. We zijn blij dat er zo weer
structuur komt in deze groep.
Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdagmiddag 18 maart a.s.
doen we mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Uit groep 7 en 8 zijn elk een
jongens- en een meisjesteam gevormd.
Deze vier teams gaan onze eer
verdedigen! Zet ‘em op!
Na de voorjaarsvakantie ontvangt u
hierover meer informatie.
Het schoolvoetbaltoernooi voor de
groepen 5 en 6 vindt plaats op
woensdagmiddag 8 april. Ook hier zijn
al enthousiaste teams gevormd.

21 februari 2020
Groep 3 en 4

Blokfluitlessen en Blazersklas
Denk er aan; elke dag 5 minuutjes
oefenen is beter dan 1 keer per week
heel lang. Donderdag 5 maart:
Blazersklas om 14.15 uur

School-kerkdienst
Zondag 8 maart om 15.00 uur
in de Gereformeerde Kerk
aan de dijk
m.m.v. alle leerlingen, het team
en beide Nieuwendijkse kerken.
Het thema is:

BOUWEN
Agenda
04-03: Alle leerlingen vrij
05-03: Gr 5+6 fiets + lunchpakket mee
om 14.15 uur uit.
08-03: School-kerkdienst 15 uur
11-03: Algehele hoofdluiscontrole
Vergadering OWG
13-03: Fietscontrole groep 6 en 7
Lied voor a.s. zondag
Opw.18: Ben je groot of ben je klein

KiVa Nieuws
Samen maken we er
een fijne school van!

Onderbouw:
‘’Pesten

in de groep”

De kinderen weten nu wel wat het verschil is tussen
pesten en plagen. We kunnen dus gaan kijken naar de
verschillende rollen die voorkomen in pestsituaties:
pester, slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en
buitenstaander. De rollen worden uitgebeeld,
getekend en beschreven. De kinderen beseffen dat
hoewel we niet allemaal mee doen met pesten, we er
wel samen voor zorgen dat het pesten stopt!

Bovenbouw:

“Rollen in de groep”
Hoewel de meeste kinderen negatief denken over
pesten, doet lang niet iedereen er iets tegen. Juist dit
‘niets doen’ houdt het pesten in stand. Met dit thema
worden jullie kinderen zich hier bewust van. Ze leren
hoe een groepscultuur eruit ziet en welke rollen er
voorkomen in pestsituaties: pester, slachtoffer,
assistent, versterker, verdediger en buitenstaander.
Door middel van filmpjes en gesprekken leren ze deze
rollen in verschillende situaties te herkennen.

We nodigen je van harte uit voor het
Slotweekend 2020!!!
Wat dat is?
Een geweldig weekend in een kamphuis in het bos met leuke activiteiten en gezellige leiding,
georganiseerd door de Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Nieuwendijk.
Dit jaar is het weekend van vrijdagavond 17 april t/m
de slotdienst in de Gereformeerde Kerk op zondag 19 april 2020.
Het weekend is voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool.
Voor verdere informatie zie de uitgedeelde inschrijfformulieren.
Wil je mee? Lever dan de inschrijfstrook voor 20 maart 2020 in bij Erik Heijstek op Cactusstraat 20.
Er is plaats voor ongeveer 50 deelnemers, dus wees er snel bij!

Schaatsmiddag IJSCLUB DE EENDRACHT
Vandaag ontvangen alle leerlingen van groep 3 t/m 8
een uitnodiging voor de schaatsmiddag op 11 maart a.s.
De antwoordstrook kan tot vrijdag 6 maart
worden ingeleverd op school.

