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Agenda
12 april

13 april
14 april t/m 17 april
18 april
21 april
22 april
24 april t/m 28 april
5 mei
8 mei
18 mei
22 mei t/m 24 mei
25 mei
26 mei
21 juni

Paasontbijt
Schoolvoetbal groep 8
Eitje tikwedstrijd om 12.15 uur
Studiedag team
Pasen
Informatieavond andere schooltijden
Koningsdag
Klusploeg
Vakantie
Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn vrij
Schoolfotograaf
Ouderavond ‘how2talk2kids’
Schoolkamp groep 8
Hemelvaartsdag
Vrije dag
Sportdag

Informatieavond andere schooltijden
Datum: dinsdag 18 april, aanvang 20.00 uur
Op 13 maart is er een MR-vergadering geweest waarin de uitslagen van de enquêtes zijn bestudeerd
van de huidige ouders, de toekomstige ouders en het team. Op basis van de data kan de MR hier nog
geen besluit over nemen. Daarom zal op verzoek van de oudergeleding van de MR een avond
worden georganiseerd waarin de stand van zaken wordt gepresenteerd over de huidige manier van
overblijven en mogelijke oplossingen om het op een andere manier in te richten. U kunt op deze
avond vragen stellen en opmerkingen/ kanttekeningen plaatsen.

GIRO 555
Zou u het geld zsm willen inleveren?

Paasontbijt
Aangezien we op donderdag 13 april een studiedag hebben verschuift het paasontbijt naar woensdag
12 april. Zoals u van ons bent gewend kunnen de leerlingen allemaal iets meenemen voor het ontbijt.
U hoort hier meer over via Klasbord van de leerkrachten. In iedere groep wordt er de wedstrijd
‘eitje-tikken’ gehouden. De finaleronde vindt plaats om 12.15 uur op de tafeltennistafel.
U bent van harte welkom!

Koningsdag
We openen deze dag gezamenlijk op vrijdag 21 april met de leerlingen uit groep 1 t/m 8 met het lied
‘Okido’ van Kinderen Voor Kinderen. Hierna gaan we met elkaar ontbijten. Dit is een eenvoudige
maaltijd. De leerlingen uit groep 1 t/m 4 doen ’s morgens spelletjes. De leerlingen uit groep 5 t/m 8
hebben ’s middags het sportprogramma. Het leuke is dat de organisatie van deze middag in handen
is van een vijftal leerlingen uit groep 8.

Schoolfruit
Deze week wordt er voor de laatste keer fruit geleverd. We hopen dat de leerlingen het als smakelijk
hebben ervaren en dat dit een goede stap is richting een gezonde(re) leefstijl.

How2talk2kids
Beste ouders,
Gekibbel, stress, onbegrip, frustratie, driftbuien, die eeuwige strijd.
Om het eten, kamer opruimen of naar bed gaan.
De ene ruzie nog vermoeiender dan de andere.
Misschien heb je al allerlei opvoedstrategieën uitgeprobeerd en een tijdje volgehouden. Uiteindelijk
verzand je weer in je oude gewoontes. Toch kan het echt anders. Hoe?
Kom donderdag 18 mei naar de ouderavond ‘How2Talk2Kids’. Reserveer de datum alvast in je
agenda!
U kunt zich aanmelden door op de volgende link te klikken (Ctrl+klikken):

http://dewingerd-twello.nl/opgave-thema-avond
De Oudercommissie

OSA vacatures
De OSA is voor volgend jaar op zoek naar nieuwe leden. U kunt uw reactie sturen naar
reinette@kpnmail.nl

CJG
Zinnige sessies aan de keukentafel
Te veel rommel, geruzie of onrustige maaltijden? Gooi het in de groep tijdens een
“gezinsvergadering”: een leuke manier van teambuilding voor het hele gezin. Samen bijpraten aan de
keukentafel en bespreken wat goed gaat en wat beter kan. Laat iedereen oplossingen aandragen en
neem met elkaar de komende week door. Gebruik een mooi gezinsboek om verslag te doen van de
vergaderingen.

Een paar tips:
-

Plan de bijeenkomsten vooruit
Stuur de kinderen voor de eerste bijeenkomst per post een speciale uitnodiging
Laat de kinderen meedenken over de onderwerpen (en natuurlijk over de lekkere hapjes)
Deel meteen zakgeld uit: de kinderen gaan het dan nog leuker vinden

Paasontbijt
Aangezien we op donderdag 13 april een studiedag hebben verschuift het paasontbijt naar woensdag
12 april. Zoals u van ons bent gewend kunnen de leerlingen allemaal iets meenemen voor het ontbijt.
U hoort hier meer over via Klasbord van de leerkrachten.

Inloopspreekuur schoolverpleegkundige
Aanstaande maandag 10 april zal Marja Oosterwijk weer aanwezig zijn op
onze school. Zij zal in de gangen aanspreekbaar zijn voor ouders en
kinderen.
Ze houdt dan een inloopspreekuur van 8:30 tot 9:30 uur.
Bij het inloopspreekuur mogen kinderen en ouders zomaar binnen komen
lopen.
Alle vragen over gezondheid en opvoeding mogen gesteld worden. Denkt U daarbij aan vragen over
bedtijd, bedplassen, eten, vriendjes maken, ruzie, grenzen stellen, zelfstandigheid, pubertijd, etc.
Ook kunt u uw kind laten meten of wegen, als u wilt.
Oudere kinderen die zelf een vraag hebben over bijvoorbeeld puistjes, verliefdheid mogen ook bij
Marja komen.
Op maandag 22 mei is het laatste inloopspreekuur van dit schooljaar. Ze maakt op deze maandagen
gebruik van de ib ruimte.

Sportdag
De datum is definitief vastgesteld op woensdag 21 juni.

Open dag
De open dag is op donderdag 18 mei. Iedereen is van harte welkom.

