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Belangrijke data
27 maart
14.30 uur; afsluiting
schoolthema
28 maart
Paas-ontbijt!
Koffie-ochtend
voor
ouders vanaf 8.30 uur
29 maart t/m 2 april
Vrij i.v.m. Pasen

De lessen starten iedere dag, in alle groepen, om 8.30 uur, als de elektrische bel
op de eerste verdieping gegaan is. Helaas wordt het aantal ouders en kinderen die
na 8.30 uur binnenkomen steeds groter. Te laat de klas én de les in verstoort het
programma van de leerkracht enorm.
We gaan hier strenger op toezien en roepen hierbij de hulp van bureau Leerplicht
in. De komende maanden zullen er een aantal keer leerplicht-ambtenaren bij de
voordeur staan, zij delen groene (op tijd!) en rode (te laat..) kaarten uit aan ouders
die school binnenkomen.
We gaan er vanuit dat u uw best doet en alle kinderen weer op tijd op school zijn.

Verlof en verzuim

6 april
OR-vergadering
8.30 uur

Regelmatig krijgen wij verzoeken tot verlof en incidentele vrije dagen. Bij een
dergelijk verzoek ontvangt u altijd een verlofformulier van bureau Leerplicht. Op
de achterkant hiervan staan kleine lettertjes, deze worden echter niet zorgvuldig
gelezen merken wij. Daarom, let u er alstublieft op:

10 april
Verkeer-praktijkexamen groep 8
11 april
Groepen 6
museum

Aandacht voor schooltijden

- het verzoek dient u minimaal 8 weken van tevoren in te leveren bij Laura.
- u dient schriftelijk bewijs (b.v. werkgeversverklaring) in te leveren waarna uw
verzoek wordt beoordeeld.
- u mag een dergelijk verzoek maar eenmaal per schooljaar aanvragen.

naar

het

17, 18, 19 april
Eind CITO groep 8
20 april
Grote Kapiteinen Dag
Laatste dag Floor

- bij ongeoorloofd verzuim melden wij aan bureau Leerplicht en kan er een procesverbaal worden opgemaakt.
Er zijn overigens twee verschillende formulieren die gebruikt worden bij een
verzoek tot verlof: vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden.
Bespreek met Laura welke nodig is.
Hetzelfde geldt voor eerder ophalen, brengen of thuisblijven. Dit kan en mag niet
met regelmaat (voor bijles o.i.d.) en zonder overleg met de leerkracht en/of
directie. Ook hier noteren wij ongeoorloofd verzuim.

Gevonden voorwerpen

26 april
Open lessen meester
Robin groepen 5, 6 en
7

In de week na Pasen zullen we weer de witte tafels in de hal vol leggen met alle

Alle kinderen om
12 uur vrij!

We zijn al weer over de helft van het schooljaar en we brengen jullie graag op de

27 april t/m 13 mei
Vakantie!

hoogte en de laatste vergadering spraken we al over architecten en offertes!

gevonden en achtergelaten kledingstukken. Aan het eind van vrijdag 6 april
stoppen we alles wat overblijft in zakken en doneren we dit aan een goed doel.

Bericht uit de MR
hoogte van waar we ons de afgelopen 5 maanden mee bezig hebben gehouden.
Een belangrijk thema is natuurlijk de verhuizing. Laura houdt ons goed op de
Ondertussen moet ook het huidige schoolgebouw het volhouden, Laura bespreekt
dit regelmatig met de verantwoordelijke voor huisvesting van het stafbureau; Bas.
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Hoera!
Wij feliciteren de
volgende kinderen met
hun verjaardag en
We zorgen er voor dat de school schoon en veilig blijft.

wensen ze een gezellige

Verder hebben we een nieuw beleid voor omgangsvormen in de klas en op school

dag toe!

op de agenda gezet. Rianne heeft dit samen met Laura opgepakt en ze hebben een
voorselectie van verschillende methoden gemaakt en zullen dit met het team
bespreken.
Daarnaast bespraken we het schoolontwikkelingsplan, de kwaliteitsmonitor, de

Maart

overblijf, scholing van de leerkrachten en nog veel meer! MR vergaderingen zijn

27: Willem (7A)

openbaar, dus mocht je een vergadering willen bijwonen en/of een onderwerp op

27: Noah (4B)

de

27: Nisrin (7B)

agenda

zetten,

wees

welkom!

Je

kunt

een

mail

sturen

naar:

mr@dekleinekapitein.nl. De volgende vergadering is 29 mei (niet 15 mei zoals op
de kalender staat).

28: Safae (3)
28: Jazz (4A)

Lezen op DKK
Door de leesspecialist-cursus van Rianne en de kennis van Ella, onze IB-er,
verbetert ons leesonderwijs meer en meer! Er is een nieuw leesschema gemaakt

29: Norah (1/2B)
29: Imran (6A)

waardoor de leerkrachten en Marijke met diverse kinderen groepsdoorbroken

30: Diya (7B)

lezen. Afgelopen studiedag heeft Rianne een korte presentatie aan het team

30: Mass (5A)

gegeven met informatie en tips voor het lezen in de klas. Zoals het kiezen van een
leesboek een, twee of drie niveaus boven leesniveau. Het doel is hierbij om de
kinderen minder te beperken in hun keuze en het leesplezier te vergroten. Ze
mogen nu immers zelf kiezen welk boek ze willen lezen. Wij letten daarbij op de
belevingswereld. Kinderen mogen nu ook meerdere boeken bij de bibliotheek halen
zodat ze kunnen afwisselen. Wij als volwassenen vinden dat ook fijn. Soms heb je
meer zin in het ene genre dan het andere. Ook is het belangrijk dat de kinderen in

April
3: Dina (6B)
6: Edward (5A)

aanraking komen met verschillende soorten geschreven taal. Een (non) fictie boek,

8: Tom (6B)

een krant, moppen, raadsels, junior boekjes, wist je datjes en informatieteksten.

9: Benjamin (3)

Lezen leer je ook vooral door kilometers te maken. Zoals eerder al geschreven; om
goed te leren lezen moet je 25 boeken per jaar lezen. In de klassen hebben

12: Samuel (5B)

leerkrachten al voor fijne leeshoeken gezorgd en ook wordt er al in diverse klassen

13: Isabella (5B)

aan boekpromotie gedaan. Leerkrachten lezen veel voor (ook in de bovenbouw, dat

15: Tinelieve (4A)

is net zo belangrijk) en zijn enthousiast over het lezen. Ook hebben we nieuwe
leesboeken besteld voor groep 3. Om de kinderen enthousiast te maken voor de
nieuwe boeken doen de kinderen van groep 6A een boekpromotie. Afgelopen

18: Loeki (5A)
22: Sophia (5B)

vrijdag zijn de eerste 4 kinderen aan de beurt geweest en dit was al een groot

22: Xiang Yin (7B)

succes!

25: Nel (3)

Op safari en schilderen als Rembrandt
De tweede ronde van de museumbezoeken levert weer prachtige ervaringen én

27: Mateo (3)
28 : Sophie (1/2B)

kunstwerken op. De groepen 1/2 ontmoetten Vincent van Gogh en de kleine Camille
in het Van Gogh Museum. Groep 3 mocht op een spannende safari door het FOAM
Fotografiemuseum, waarbij ze onderweg van alles over foto's te weten kwamen. In
de Hermitage Amsterdam gingen de groepen 4 en 5 samen een hele ochtend aan
de slag rondom de tentoonstelling Hollandse Meesters. Ze maakten hun eigen
schilderij met krijt en bister, een inktsoort die Rembrandt ook gebruikte. In april
gaat groep 6 een wereldreis maken in het EYE Filmmuseum. We zijn benieuwd!

Volgende nieuwsbrief: 24 april 2018
Alle leerlingen van de groepen 7 zijn geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen!
Het praktijkexamen wordt afgelegd in groep 8. GEFELICITEERD!!
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