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Belangrijke data
26 feb t/m 1 maart
Rapportgesprekken
groepen 3 t/m 7

Vanuit de leerlingenraad
De leerlingenraad is, onder leiding van juf Nikita, begonnen aan een belangrijke klus;
meedenken met de architect over het buiten speelterrein bij de nieuwe school.
Alle leden van de leerlingenraad hebben dit goed voorbereid en hebben hun achterban

1 maart
Lente-schoonmaak

geraadpleegd over wensen en dromen wat betreft buitenspelen.
Woensdag 13 februari kwam Stephanie Klein, architect van onze nieuwe buitenruimte en in

7 maart
Opening schoolthema
18 maart
Groepen 3/4
naar het theater

dienst van de gemeente, moodboards maken met de leerlingenraad. Zie voor een
impressie de foto’s hieronder! De volgende keer, als een en ander verwerkt is in een
ontwerp, worden er maquettes gemaakt.

19 maart
MR vergadering
18.00 uur
20 maart
Uitreiking
Letterdiploma
groepen 3
29 maart
Afsluiting
schoolthema

Personeel
Groep 5A heeft een nieuwe juf; Malou de Roy van Zuijdewijn. Malou werkt op maandag en
vrijdag in de groep, juf Puck op dinsdag, woensdag en donderdag.
Malou is een zij-instromer, zij werkt én studeert dus tegelijk!
Meester Fedde heeft vrijdag voor de vakantie afscheid genomen van groep 6B. We gaan
dit intern oplossen, groep 6B hoort snel hoe dat eruit gaat zien.

Verkeersexamen theorie, groepen 7
Alle leerlingen uit de groepen 7 zijn geslaagd voor het theoretisch deel van het
verkeersexamen. In groep 8 doen deze leerlingen allemaal mee aan het praktijkdeel!
Knapperds van groep 7A en 7B: GEFELICTEERD!

De Vreedzame School
Blok 3 van de vreedzame school heeft als titel “we hebben oor voor elkaar”. De kinderen
leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed
luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van
mening overbruggen.
De lessen zijn gericht op:
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Hoera!
Wij feliciteren de volgende
kinderen met hun
verjaardag en wensen ze
-

Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen

van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
-

Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede

vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
-

Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren in te

zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
-

Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van

een ander.
-

Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van

debatteren.
-

Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.

-

In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol

communiceren via de ‘sociale media’.

een gezellige dag toe!

Februari
24: Matteo (8B)
26: Khadija (8A)
26: Tristan (6A)
29: Raily (7A)

Maart
3: Felix (7B)
9: Alfio (8A)
11: Floris (3/4B)

-> De kletskaarten van blok 3 voor de groepen 1 t/m 6 zijn als bijlage bij deze nieuwsbrief

12: Luce (8B)

gevoegd!

12: Jason (6B)
13: Soumia (8B)

Oproepen!
Lente-schoonmaak; onze nieuwe traditie! De kinderen zullen op vrijdagmiddag 1 maart in
de klassen schoon maken, van 13.30 tot 15.00 uur. Wij zijn op zoek naar 2 hulpouders per

13: Rayan (6B)
13: Ryan (1/2B)

klas die mee willen helpen bij het schoonmaken van materiaal in de gangen, de trappen, als

24: Diego (5A)

er tijd over is het buitenspeel materiaal etc. Dit zijn dus de EXTRA zaken waar de dagelijkse

24: Kurbel (3/4B)

schoonmaak onvoldoende aan toe komt. Neem als hulpouder een emmer mee, evtentueel

25: Max (8B)

handschoenen en doekjes. De school heeft allesreiniger en dergelijke en zorgt voor wat

25: Tessa (6B)

lekkers om 15 uur. Ouders kunnen zich opgeven door een mail te sturen aan
or@dekleinekapitein.nl
Avond4daagse; er heeft zich tot nu toe 1 ouder gemeld om deze jaarlijkse happening te
organiseren. We hebben er nog 2 ouders bij nodig! Er is een uitgebreid en goed draaiboek

27: Willem (8A)
27: Noah (5B)
27: Nisrin (8B)

aanwezig, dit krijgen de organiserende ouders uiteraard toegestuurd. Opgeven kan weer via

28: Safae (3/4A)

or@dekleinekapitein.nl

28: Jazz (5A)

Bibliotheek; wie wil er op donderdag of vrijdagmiddag om de week de bibliotheek openen

29: Norah (1/2B)

en kinderen van nieuwe boeken voorzien? Van 14.30 uur tot 15.00 uur met inwerken
natuurlijk ;) Opgeven kan bij Marijke, marijke@dekleinekapitein.nl
Schoolthema; u weet natuurlijk dat het schoolthema dit jaar muziek(-stromingen) is. Weet u,
heeft u, kent u of maakt u iets wat heel leuk is om te betrekken of uit te nodigen? Laat het

29: Imran (7A)
30: Diya (8B)
30: Mass (6A)

ons weten! Het schoolthema is van 7 t/m 29 maart.
Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
- kletskaarten blok 3 groepen 1 t/m 6.

Volgende nieuwsbrief: 26 maart 2019
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