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Categorieën spelling op de website
Vanaf het huidige schooljaar werken we met Staal, een nieuwe methode voor taal en spelling.
In de oude methode werd gewerkt met woordpakketten: iedere drie weken werd er een lijst
woorden aangeboden die de kinderen oefenden. De nieuwe methode werkt anders. Er wordt
uitgegaan van categorieën waar heel veel woorden onder kunnen vallen. Kinderen leren nu dus
geen woorden meer uit hun hoofd, maar leren hoe ze spellingsmoeilijkheden moeten
herkennen in een woord. Voor het thuis oefenen is dat lastiger. Om ouders en kinderen die
thuis willen oefenen tegemoet te komen, hebben we voor iedere groep die met Staal werkt
(groep 4 t/m 8) alle woorden die in het schooljaar aan bod komen op de website geplaatst. U
vindt er ook een begeleidende brief.

Vakantierooster
Hieronder het vakantierooster voor schooljaar 2017/2018:
Zomervakantie 2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie 2018

17 juli 2017
16 oktober 2017
25 december 2017
12 februari 2018
30 maart 2018
2 april 2018
23 april 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
9 juli 2018

t/m
t/m
t/m
t/m

25 augustus 2017
20 oktober 2017
5 januari 2018
16 februari 2018

t/m 4 mei 2018

t/m 17 augustus 2018

Screening GGD
Zoals voorgaande jaren worden kinderen van onze school gescreend door de GGD. Dit zal
gebeuren op 19, 23 en 24 mei. Het betreft dit jaar de kinderen die geboren zijn in 2006 en
2011. De screening wordt uitgevoerd door een jeugdverpleegkundige van de GGD. Tijdens de
screening worden lengte en gewicht gecontroleerd en gehoor en ogen worden getest. Ouders
zijn hierbij niet aanwezig en krijgen na afloop een brief met de uitslag.

Aandachtsfunctionaris
Volgens de wet ‘Veiligheid op School’ heeft iedere school een inspanningsverplichting om voor
een veilige schoolomgeving te zorgen. De school moet o.a. een aandachtsfunctionaris
aanwijzen die de volgende taken krijgt toebedeeld: het coördineren van het beleid in het kader
van het tegengaan van pesten en het fungeren als aanspreekpunt met betrekking tot pesten.
Bij ons op school hebben we gekozen voor twee aandachtsfunctionarissen: Alain Janssen en Jan
van de Lindeloof. Kinderen en ouders kunnen bij één van hen terecht als er sprake is van een
onveilig gevoel, bijvoorbeeld door pesten.

Lentekriebels
Meteen na de vakantie houden wij onze week van de lentekriebels. In groep 1 t/m 8 zal
dagelijks aandacht besteed worden aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De lessen
dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het
gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Relationele en seksuele vorming binnen het
basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of
voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past
deze
vorming
goed
binnen
alle
groepen.
Meer
info
vindt
u
op:
http://www.weekvandelentekriebels.nl/

BSO de boschkidzz
We hebben pas geleden een paasstukje gemaakt. Eerst hebben we van kippengaas een
kommetje gemaakt en daar moest mos omheen. Toen ging er oase in met eitjes en bloemen.
Voor het thema lente kregen we bezoek van 2 kippen. Ze waren lekker zacht en liepen een
rondje op de bso. We kregen eieren van de kippen en voor pasen hebben we ze geverfd en
opgegeten. Mmmm lekker
Geschreven door Sietske en Mirre

