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Belangrijke data
29 maart
Afsluiting
schoolthema
(niet voor de groepen
5 en 6 ivm Ajax)
Ajax op school, dag 2!
3 april
OR vergadering
8.30 uur
12 april
Grote Kapiteinen Dag
8.30 tot 14.30 uur!
15 april
Groepen 5
naar theater
16 en 17 april
Eindtoets groepen 8
18 april
Paaslunch, vrij vanaf
13.00 uur!
19 april t/m 5 mei
Vakantie!
10 mei
Studiedag,
alle kinderen vrij
14 mei
MR vergadering
18.00 uur

Grote Kapiteinen Dag, 12 april
Nog maar 3 weken en dan is het zover: de Grote Kapiteinendag op 12 april! Er
hebben inmiddels al heel wat ouders zich aangemeld, maar we zijn nog steeds op
zoek naar workshops! We zoeken nog workshops rond koken (dit is een van de
favorieten onder de kinderen), sport en workshops voor de groepen 1 tot en met 4.
Voor de onderbouw zijn nog maar weinig aanmeldingen, dus daar is echt nog meer
aanbod nodig om iedereen mee te laten doen.
Als je je aanmeldt, geef je twee workshops: een in de ochtend en een in de
middag. Denk vooral niet te moeilijk en geef je op!! Dankzij jullie inzet is dit voor
de kinderen elke keer een van de leukste dagen van het jaar!
Meld je aan bij Iris: iris@dekleinekapitein.nl

Ajax en schoolvoetbal, bericht van Guido
Ajax Foundation op school;
Eind vorig jaar werden wij verblijd met het nieuws dat onze school uitgekozen was
voor Ajax Life Skills & Clinics. Het was bedoeld voor de groepen 5 t/m 8 en zou
gaan bestaan uit een lesdag met vier verschillende lessen over de kernwaarden
van Ajax: Gezond en fit, Sparen loont, Slim online en een Ajax clinic. Omdat er
maar vier groepen op zo'n dag passen, mochten wij zelfs twee dagen inplannen.
Vorige week waren onze vier groepen 7 en 8 aan de beurt en aanstaande vrijdag
onze vier groepen 5 en 6. De eerste dag was een waar feest. Elk kind kreeg ook
een aantal leuke dingen en elke groep iets voor de eigen groep. Wij zijn de Ajax
Foundation zeer dankbaar hiervoor en hopen dat onze leerlingen mooie
levenslessen trekken uit deze dagen.
Schoolvoetbal Amsterdam 2019;
DKK doet mee met drie teams. Morgen en volgende week zijn de jongens en
meisjes van groep 6 aan de beurt. Helaas zijn de jongens van groep 7/8 niet door
naar de volgende ronde, maar de meisjes van groep 8 wel. Zij spelen op 10 april
om een plek in de Amsterdamse Finale. Die is op 15 mei, ik zet hem vast in mijn
agenda....

Avond4daagse
De avond4daagse komt er weer aan. Vanaf maandag 3 juni lopen de kinderen
iedere avond 5 of 10 km om op donderdag 6 juni te finishen in het Flevoparkbad.
Hier nemen ze de welverdiende medaille en bloemen in ontvangst. Een gezellige

17 mei
dKK doet gek!

en gezonde traditie voor de kinderen.

Rapport groepen 8

april kunnen jullie in de ochtend, in de hal van de school de kinderen inschrijven.

Jullie kinderen doen toch ook mee? Op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11
Deelname is 5 euro per kind. Meer informatie hierover volgt via de mail!
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Hoera!
Wij feliciteren de
volgende kinderen met
hun verjaardag en
wensen ze een gezellige
dag toe!

NSA
De naschoolse activiteiten zijn weer van start gegaan! Voor het gevarieerde
programma was veel belangstelling en waren er voldoende aanmeldingen om te
starten. Alleen voor Bomberbot was er helaas onvoldoende belangstelling.
Er wordt alweer gewerkt aan het programma van de NSA die in het najaar start.

April
3: Dina (7B)
6: Edward (6A)

Een mix van de vaste activiteiten en nieuwe dingen. Mocht u nog ideeën hebben

8: Tom (7B)

voor een leuke activiteit, mail het dan naar partou.nsadekleinekapitein@gmail.com

9: Benjamin (3/4B)
15: Tinelieve (5A)

Podiumjaar, meer muziek en theater!
Heeft u de nieuwe affiches in de hal al gezien? In het kader van het Podiumjaar

18: Loeki (6A)

hebben de bovenbouwgroepen intensief gewerkt aan hun concertbezoek.

22: Sophia (6B)

Groep 7 kreeg musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest op bezoek in de
klas en ging naar de NedPho-Koepel. Daar mocht een van onze leerlingen zelf het
orkest te dirigeren!

22: Xiang Yin (8B)
25: Nel (3/4A)

Groep 8 dook in de wereld van ritme en percussie, en bezocht een schoolconcert in

27: Mateo (3/4B)

het Concertgebouw. Binnenkort gaat ook groep 5 naar het Concertgebouw.

28: Sophie (1/2B)

Groep 3/4 krijgt een serie gastlessen op school rondom de theatervoorstelling die
zij in De Krakeling gaan bezoeken. Na de meivakantie zijn de andere groepen aan

Mei

de beurt.

De Vreedzame school, blok 4

5: Elin (8A)

Dit blok gaat over gevoelens.

6: Noah (6B)

Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in
de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin
iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z.

7: Lorenzo (3/4A)
12: Florian (1/2A)

dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in

14: Amina (7B)

staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen

14: Mick (8B)

te

verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich

16: Lysanne (1/2B)

veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in

20: Michelle (6B)

de groep. De lessen zijn gericht op:

22: Annika (5B)

-

Het besef dat iedereen gevoelens heeft.

-

Het herkennen en benoemen van gevoelens.

-

Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen

-

30: Ziggy (1/2A)

oproepen.

31: Bobby (8B)

Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich

31: Eleanor (8A)

voelen.
-

28: Alexandra (1/2A)

Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom

31: Olivia (8A)

hoe je ermee omgaat.
-

Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.

-

Eerst afkoelen als je boos bent,

anders kan je niet nadenken over een

oplossing.
-

Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je
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doet.
-

Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt

-

Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.

-

Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.

-

Het samen bedenken en verzorgen van een les die
iedereen leuk vindt.
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