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Luizen pluizen

Rapportgesprekken

De activiteiten zijn voor
de komende periode
zijn vanwege Corona
afgezegd.

Normaal gesproken controleren we
alle leerlingen na een vakantie op de
aanwezigheid van hoofdluis. Vanwege
de coronamaatregelen is dit nu niet
mogelijk. Het zou daarom heel fijn zijn
als u aan het einde van de vakantie
uw kind zelf controleert. Via
onderstaande link kunt u wat
informatie lezen en filmpjes kijken
over hoe je op luis controleert.

De rapportgesprekken voor de
groepen 1 t/m 7 zijn verplaatst naar
de week van 29 maart en zullen zoals
al eerder vermeld online
plaatsvinden.
Na de vakantie kunt u zich via Parro
aanmelden voor een dag en een tijd.

https://www.rivm.nl/hoofdluis#:~:tex
t=Uitgeschreven%20tekst,Luizenpluizen%20doe%20je%20altijd
%20met%20een%20fijntandige%20ka
m.,luizen%20uit%20het%20haar%20k
omen.

Vond jij het afgelopen jaar ook zo
leuk om op berenjacht te gaan?
Bofbips! Vanaf nu kunnen jij en alle
Schiedammers zoeken naar
prentenboeken.

22-2 t/m 26-2
voorjaarsvakantie
Studieweek van
ma 1-3-2021 t/m
vrij 5-3-2021 gaat niet
door

Maandag 1-3 gaan
de kinderen weer
naar school!

Leesflits voor de groepen 1 t/m 4
nieuws vanuit de bibliotheek

Je kunt natuurlijk het aantal boeken
voor de ramen tellen. Nog leuker is
het om op zoek te gaan met in je
hand de prentenboekenjachtbingokaart!
Welke klasgenoot mag als
eerste BINGO! roepen?

29-3 t/m 2-4
Rapportgesprekken
groep 1 t/m 7

Schooltijden
In februari heeft u een enquête
meegekregen waarin u uw voorkeur
voor een schooltijd kenbaar kon
maken. Helaas was het uitzetten van
de enquête niet helemaal goed
gegaan. Vandaar dat we de enquête
nogmaals hebben meegegeven.
Na de uiterlijke inleverdatum
onderzoeken wij welke schooltijd bij
ouders favoriet is en zullen we in
overleg met de MR en de
leerkrachten een beslissing nemen
over een eventuele nieuwe schooltijd.

Doe mee! Wandel, fiets, speur, zet
een eigen prentenboek voor jouw
raam en vraag buren hetzelfde te
doen.
Moe geworden? Vind een gezellig
plekje en laat je voorlezen.
Veel plezier!
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Nieuws uit groep 8

Lekker bewegen
De TV, iPad of Playstation is bij veel kinderen
populair.
Uit onderzoek is gebleken dat de kinderen van
nu veel minder dan 20 jaar geleden, terwijl
bewegen zo belangrijk is. Kinderen die veel
bewegen zijn fitter, hebben meer energie en
kunnen zich vaak beter concentreren op school.

De adviesgesprekken met de ouders en de
leerlingen uit groep 8 zijn geweest en nu kan er
worden ingeschreven bij een middelbare school
naar keuze.
Helaas zit een open dag er dit jaar niet in. Gelukkig
doen alle middelbare scholen ontzettend hun best
om hun toekomstige leerlingen op afstand te
informeren door het maken van filmpjes.
Daarnaast zijn er vaak ook mogelijkheden om een
school van binnen te komen bekijken op een
afgesproken tijdstip. Op deze manier maken als
onze leerlingen de juiste keuze voor een school die
bij hen past!

Hierbij een aantal activiteiten die u samen met
uw kind kunt doen:
•

Samen een hut bouwen, helemaal
spannend om, voor als het regent, er een
plastic zeiltje over te spannen.
• Naar het park en op zoek naar insecten,
bloemen, vogels en zo ook een lekker stuk
wandelen.
• Samen touwtje springen.

•

In de zandbak een heel groot
zandkasteel bouwen.
• Een potje bellenblaas meenemen naar
de speelplaats. De ouder/verzorger blaast en
kinderen springen rond om met hun vinger
de bellen kapot te prikken.

