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Onderwijskundig
Breinhelden
In de vorige nieuwsbrief heeft u een introductie rondom de executieve functies
‘breinhelden’ kunnen lezen. In deze nieuwsbrief lichten we de verschillende breinhelden
wat verder toe.

Onthoud- en doekracht: helpt je bij het onthouden van instructies/taken en die ook te
doen.
Startkracht: helpt je om meteen met je taak te kunnen starten, geen getreuzel..
Stopkracht: helpt je om te stoppen en je aandacht te richten, jezelf in te houden, op je
beurt te wachten.
Doorzetkracht: helpt je om door te zetten als een taak lastig is, niet opgeven.
Spiegelkracht: helpt je na te denken over jezelf, hoe heb ik de taak gedaan, wat ging
goed?
Plan- regelkracht: helpt je om een plannetje te maken, werken volgens de stapjes.
Gevoelskracht: leert je om goed om te gaan met je gevoel.
Aandachtkracht: helpt je om je aandacht bij je taak te houden, laat je niet afleiden.
Tijdkracht: helpt je om dingen binnen de tijd af te krijgen.
Buigkracht: helpt je om soms mee te buigen bij veranderingen, te denken in oplossingen
en mogelijkheden.

In de volgende nieuwsbrief zullen we wat voorbeelden uit de groepen geven.

Organisatorisch
Zaai liefde ♡
Dagelijks worden we geconfronteerd met
schokkende beelden uit Oekraïne. Er zijn
momenteel veel acties om de slachtoffers van
deze oorlog te helpen. Ook wij willen ons
steentje bijdragen.
Vanaf volgende week zijn er dan ook kleine
bloempotjes inclusief een zakje
zonnebloemzaden en potgrondtabletje te
koop. De kosten zijn 2 euro per stuk en de
opbrengst gaat uiteraard volledig naar de
slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
Waarom hebben we gekozen voor de verkoop
van zonnebloemen?  Oekraïne is wereldwijd de grootste teler van zonnebloemen.
De zonnebloem groeit langzaam uit tot het symbool van verzet en solidariteit.
In iedere groep staan potjes klaar, dus voor 2 euro kan een potje gekocht worden!
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Deuren open om 8.20 uur
Door het versoepelen van alle maatregelen is het niet meer nodig om een lange
inlooptijd aan te houden. Vanaf aanstaande maandag gaan de deuren weer op de oude
tijd open, namelijk om 8.20 uur. De lessen starten om 8.30 uur.

Kleuters
De ouders van de kleuters mogen maandag 28 maart OF donderdag 31 maart van 14.15
uur tot 14.30 uur hun kind in de klas op komen halen.
Uw kind mag de klas laten zien en u kunt de werkjes bekijken. Het is de bedoeling dat u
één van deze dagen kiest om te komen kijken, om grote aantallen in de school en in de
klas te voorkomen.

Juffen- en meestersdag
Vrijdag 18 maart vieren we met elkaar juffen- en meestersdag. De kinderen krijgen die
dag iets lekkers te eten en drinken en er is een gezellig programma per groep
samengesteld. We hopen op een gezellige dag!

Beterschapswensen
Helaas zijn zowel juf Renate als juf Sarina nog niet in staat om te werken. We zouden het
leuk vinden als we ze een flinke hoeveelheid kaarten kunnen bezorgen op juffendag.
Doet u mee? Inleveren mag bij de juf/meester voor vrijdag 18 maart.

Zwemrooster

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

25-03-2022 groepen 5

01-04-2022 groep 6a groep 6b

08-04-2022 groep 7a groep 7b

Spelen op het plein na schooltijd
Na schooltijd wordt er door veel kinderen op het plein gespeeld, wilt u als ouder dit in
de gaten houden? Veel kinderen zijn gezellig aan het samenspelen, maar helaas zijn er
ook regelmatig ruzies, er worden dingen kapot gemaakt en er wordt veel zwerfvuil
achtergelaten. Wanneer wij het zien, wordt er door ons gecorrigeerd, maar het
buitenspelen van uw kind na schooltijd valt onder uw verantwoording.

Actie voor AZC
Hartelijk bedankt voor alle spullen die meegebracht zijn door de kinderen. De kinderen
van het AZC zijn er erg blij mee!

Mini Roparun
Op 1 april organiseren we samen met team We Move 177 een mini Roparun. De
informatie vindt u onderaan de nieuwsbrief en de kinderen krijgen dit maandag ook op
papier mee.
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Schoolvoetbaltoernooi
Er zijn inschrijfformulieren meegegaan voor het schoolvoetbaltoernooi. Dit zal
plaatsvinden bij vv 's-Gravendeel op woensdag 30 maart voor de groepen 7/8 en
woensdag 6 april voor de groepen 5/6. Dit briefje moet vóór a.s. woensdag bij de eigen
leerkracht ingeleverd worden als uw zoon/dochter mee wil doen. Tijdstip is nog niet
bekend.

Bezoekje Rijksmuseum groepen 7 en 8
Op maandag 28 maart krijgen de groepen 7 een rondleiding in het Rijksmuseum in
Amsterdam en op woensdag 30 maart zijn de groepen 8 aan de beurt. We worden
opgehaald en teruggebracht met een bus. De groepen zijn op die dag later uit dan
normaal. De groepen 7 zullen tegen 16:15 uur weer terugkeren bij school. De groepen 8
zijn tegen 15:45 uur weer terug. We hopen op een leuke en leerzame dag!

In de media
- Pakketjes voor kinderen AZC
- Burgemeester in gesprek met kinderen over politiek

Planning
- 17 maart: groepen 6 naar het streekmuseum
- 18 maart: meesters- en juffendag
- 1 april: Mini Roparun
- 14 april: Paasviering
- 15 t/m dinsdag 19 april: Paasweekend
- 20 en 21 april: IEP-toets voor de groepen 8
- 22 april: Koningsspelen
- 25 april t/m 6 mei: meivakantie

Vanuit anderen
- Informatie over de Mini Roparun
- Zie filmpje over de gezinsdienst in de Ontmoetingskerk: Japie nodigt je uit!

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/21269-pakketjes-voor-kinderen-azc-s-gravendeel
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/21164-burgemeester-in-gesprek-met-kinderen-over-politiek
https://youtu.be/7S4uqejdgds
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