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Te laat komen en leerplicht Westland
Vorige week was het de dag van de leerplicht. Hier werd door leerplicht Westland ook
aandacht besteed aan het op tijd starten van de lessen. Eerder gaven wij al aan de
lessen echt om 8.30 uur te starten. Wij willen u vragen te zorgen dat uw kind(eren) ook
op tijd op school zijn, zodat we ook daadwerkelijk om 8.30 uur kunnen starten. Het is
voor de groep, maar zeker ook voor een laatkomer zelf, vervelend om de les te storen
na 8.30 uur.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april doen wij weer mee aan de landelijke Koningsspelen.
Een dag vol sport en spel. Ieder jaar een groot succes!
We starten de ochtend met het traditionele Koningsontbijt op school.
Het Koningsontbijt is niet erg uitgebreid, geef uw kind alvast iets kleins te
eten voor hij/zij naar school gaat. Verder het 10-uurtje, een lunch en wat
extra drinken.
Het programma voor deze dag kan verschillen per groep. De groepen 1
t/m 4 blijft in en om de school en de groepen 5 t/m 8 hebben een
activiteitenprogramma op de sportvelden. De groepsleerkracht zal u via
een bericht social scools op de hoogte brengen van het groepsprogramma.
Voor spelactiviteiten zijn wij nog altijd op zoek naar skippyballen en
stevige jutten (PTT) zakken die wij een dagje van u mogen lenen. Kunt u
ons hier aan helpen? Wij horen het graag!

Bewegend leren
Deze week staat in het teken van bewegend leren. Wij vinden aandacht
voor bewegend leren belangrijk en laten de kinderen ook regelmatig
bewegen tijdens de lessen. Dat bewegen tijdens het leren de hersenen
extra activeert is uit onderzoek gebleken.
De week van bewegend leren viel de afgelopen week samen de Grote
Rekendag. Deze dag stond in het teken van verhoudingen De kinderen
werkten in de groepen over verhoudingen. Een aantal resultaten vanuit
de bovenbouw ziet u hieronder.

Vervoer fietsen schoolkamp
Voor het vervoer van de fietsen van Austerlitz naar 's-Gravenzande zijn
wij op zoek naar iemand met een vrachtwagen. De fietsen willen graag
dinsdagavond 14 mei (u kunt blijven mee-eten) of woensdagochtend 15
mei weer terug. Wie kan ons helpen? Graag melden bij meester Frank!

Fietsjes en stepjes NIET in de school!
Ondanks eerder verzoek om kleine fietsjes en stepjes NIET in de school
te plaatsen zien wij dat dit toch nog dagelijks gebeurt. Wij willen
benadrukken dat wij dit niet willen. Het kan gevaarlijke situaties
opleveren bij een eventuele ontruiming. Kleuterfietsjes en stepjes dus
plaatsen in het fietsenrek/hek achter de school.

Schoolreis groepen 8 (tweede betaling)
In het najaar hebt u van ons bericht ontvangen over het
driedaagse schoolreisje van groep 8. In de eerste week na de
meivakantie zal dit evenement plaatshebben. De kinderen
zullen door hun leerkrachten hierover uitgebreid geïnformeerd
worden.
Maar als eerste moet de financiële kant nog in orde gemaakt
worden. De totale prijs van de schoolreis zal € 110,-- bedragen.
U hebt als het goed is, al € 50,-- aanbetaald. Het resterende
bedrag van € 60,-- verwachten wij uiterlijk 19 april op onze
rekening
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Eventueel mag het bedrag ook contant aan de leerkracht
worden voldaan. Ook dan geldt donderdag 19 april als uiterste
datum.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid is een belangrijke kernwaarde van
ons onderwijs. Voor jezelf, voor een ander, maar ook voor
de omgeving. Iedere vrijdagmiddag gaat een groep samen
met meester Leen op pad om de schoolomgeving op te
ruimen en te ontdoen van zwerfafval. Het is soms echt
bijzonder wat er allemaal uit onze natuur wordt gehaald.

Verkeersexamen groep 7
Het lijkt nog ver weg, maar het verkeersexamen voor groep 7 komt er
toch echt weer aan. Donderdag 9 mei is het zover. De kinderen uit
groep 7 zullen een (vooraf bekende) route door ons dorp fietsen.
Daarbij laten zij zien dat zij volwaardige verkeersdeelnemers zijn die
de regels goed kunnen toepassen. Hierbij is uw hulp natuurlijk
onmisbaar. Er zijn namelijk langs de route diverse controleposten. Als
u hierbij kunt helpen, dan graag even een berichtje aan juf Ellen of
aan juf Marjan. Het examen zal plaatsvinden ’s morgens tussen 10.00
u. en 12.00 u. Ook de leerlingen van groep 7 van de locatie
Wilhelmina doen aan dit examen mee.

Vervoer groep 5
Donderdagmiddag 18 april brengt groep 5 een bezoek aan
EminentFood ABC in Poeldijk. Wij zoeken nog ouders voor het
vervoer. Wilt u met ons mee? Aanmelden kan bij juf Wendy

