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Mediawijsheid
De eerste schoolweek na de voorjaarsvakantie besteden we met heel de
school aandacht aan het onderwerp mediawijsheid. Op dinsdag 7 maart
organiseren we een informatieavond in samenwerking met de GGD. We
rekenen op een mooie opkomst!

Opbrengst kerstmarkt
De activiteiten tijdens de kerstmarkt hebben in totaal het carnavaleske bedrag van € 1111,opgebracht. Na aftrek van de gemaakte kosten is er € 250,- naar stichting Dieren in Nood
gegaan. Van het restant zullen mooie nieuwe prullenbakken voor het schoolplein worden
aangeschaft.

PSZ Hummelbosch
Vanaf 1 maart zal PSZ Hummelbosch ook op maandagmiddag en vrijdagochtend met twee
leidsters draaien in plaats van één. Dat betekent dat het aantal peuters maximaal 16 wordt. Er
is ook gepolst onder ouders of er animo was voor de donderdagmiddag. Gezien de wachtlijst
was het namelijk mogelijk om nog een extra dagdeel te openen. Helaas was er geen
belangstelling voor deze middag. Voor de dubbele bezetting van de twee dagdelen heeft Jory
van den Corput uitbreiding van haar benoeming gekregen.

Mindfulness = aandachtstraining in de kleutergroepen.
Misschien hebben de kleuters thuis al verteld over het nieuwe kikkervriendje
Kik in de klas. Kik leert ons om onze aandacht te richten door allerlei korte
oefeningen. Het is fijn als je naast alle prikkels om je heen toch even stil kan
worden. Wat voel je als je stil bent? Wat hoor je? Wat ruik je? Voel je je adem?
Even een rustmoment om zo meer geconcentreerd aan je opdrachten te
werken. Maar ook zeer zeker om jezelf beter te leren kennen en te verwoorden
wat jij voelt en ervaart.

Nieuwe netwerk
Snel na de voorjaarsvakantie zal dan toch de aanpassing van ons netwerk plaatsvinden. Tijdens
de aanpassing hebben we geen beschikking over internet. Zodra de exacte datum hiervoor
bekend is zullen we die doorgeven, zodat u hier rekening mee kunt houden.

Tennisclinic
Op dinsdag 14 maart krijgen de groepen 3 t/m 8 de (uitgestelde) tennisclinic. Deze is op het
terrein van de tennisvereniging (bij de rotonde). Kinderen hoeven niets mee te nemen, behalve
sportkleding voor buiten. Groep 4/5 heeft de les om 11.15 uur. Groep 3, 5/6 en 7/8 op hun
normale gymtijd in de middag.

Sportdag
Na een aantal jaar te hebben meegedaan aan de gezamenlijke koningsdag in Oudenbosch,
vonden we dat het weer eens tijd was voor een eigen sportdag. Deze zal plaatsvinden op
woensdag 12 april op het terrein van DEVO. Een week later, vlak voor de meivakantie, was
helaas geen optie vanwege de Centrale Eindtoets voor groep 8. De vrijdag voor de meivakantie
is een normale schooldag.

