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Vanuit de directie
U ontvangt vandaag een mail over de vrijwillige ouderbijdrage betreffende  de overblijf.

Onderwijskundig
Kwink
Deze weken zijn we bezig geweest met vriendschap, de komende tijd gaan we het
hebben over keuzes maken en de gevolgen daarvan. De hele dag door maak je keuzes. Je
kiest bijvoorbeeld wat je het leukst vindt. Of wat het handigst is. Zolang een keuze alleen
gevolgen heeft voor jezelf, is dat prima. Maar het wordt lastiger zodra jouw keuze
gevolgen heeft voor anderen. Als jij graag wilt voetballen, maar je vriend dat vreselijk
vindt, wat is dan de goede keuze? De kunst van een goede keuze is vaak om een
‘wij-keuze’ te maken, om zowel aan jezelf als aan de ander te denken.
Mediawijsheid
In de bovenbouw zien we steeds meer kinderen met een mobiele telefoon. Wij vragen u
of u uw kind wilt begeleiden bij de activiteiten op whatsapp en sociale media. Wat kun je
wel/niet posten en wat het gevolg kan zijn van bepaalde berichten.
Wij hebben hier op school geen invloed op, maar het levert echt wel eens problemen op

die school niet op kan lossen.

Organisatorisch
Zwemrooster

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

18-02-2022 groep 7a groep 7b

11-03-2022 groep 8a groep 8b

18-03-2022 groepen 5

Vanuit de MR
In de vergadering van 14 januari j.l. is in de MR gesproken over het tijdpad waarin we als
school gaan beslissen over de definitieve schooltijden voor de komende jaren. Fijn dat
de personeelsgeleding en de vertegenwoordiging van de ouders hun steentje kunnen
bijdragen aan het beleid van onze school.
Natuurlijk hebben we het gehad over de impact van de corona crisis en hoe we hier als
school en ouders onze verantwoordelijkheid in kunnen nemen om hier zo goed mogelijk
mee om te gaan.
Ook de begroting is ter goedkeuring aan de MR voorgelegd door onze interim directeur
Rose Notenboom.
Voor 1 persoon uit de oudergeleding stopt de termijn aan het eind van het schooljaar.
Dit betekent dat er een vacature ontstaat.  Als je mee wil denken, praten en beslissen
over het beleid van onze school tijdens interessante, boeiende maar ook gezellige
vergaderingen (ongeveer vijf per schooljaar), dan hopen we dat u zich kandidaat wilt
stellen voor de medezeggenschapsraad. In de loop van dit schooljaar hoort u meer over
de procedure.

Met vriendelijke groet,
Ed Meerburg
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In de media
- Djembé lessen
- Zeg met het bloemen

Planning
- 10 februari: studiedag, de kinderen zijn vrij
- 11 februari: administratiedag, de kinderen zijn vrij
- 15 februari: start Mad Science, voor de kinderen
- 25 februari: administratiedag, de kinderen zijn vrij
- 28 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie
- 17 maart: meesters- en juffendag
- 1 april: Mini Roparun - informatie volgt

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/20868-djembe-lessen-op-de-bouwsteen
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/20740-zeg-het-met-bloemen

