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Pleinfeestje
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie – school gesloten
Algemene kijkavond

Van de Directie
Diep leren project “leven onder water”
Van 5 tot en met 19 maart zal het onderwijs in het teken staan van het global goal nummer 17, “leven
onder water” (de onderbouw begint hier al aan op 11 februari). Op maandag 19 maart 2018 vindt er een
kijkavond plaats voor ouders en kinderen. Deze avond zal in het teken staan van een tentoonstelling en
presentatie over diep leren. In de bijlage vindt u meer informatie over het project “leven onder water”.
Meer informatie over de kijkavond op 19 maart volgt in de volgende Nieuwsflits. Omdat kinderen ook
welkom zijn, zal de kijkavond vroeg in de avond plaatsvinden. De medezeggenschapsraad zal deze avond
ook aanwezig zijn en onder andere informatie geven over het ontwikkelen van het voedingsbeleid op
school.

De Vreedzame School – blok 4 “We hebben hart voor elkaar”
Op dit moment werken de groepen aan de lessen uit blok 4 van De Vreedzame School “We hebben hart
voor elkaar”. Dit blok gaat over omgaan met gevoelens: van groot belang voor een positief klimaat in de
klas en in de school. Met respect omgaan met elkaar gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun
gevoelens te benoemen, en zich in de gevoelens van anderen kunnen verplaatsen.
Veiligheid
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep.
Tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken
de veiligheid in de groep. Er ontstaat een
vertrouwde sfeer.
Inmiddels hangt in elke klas een nieuw
DVS-bord waarop te zien is waar de klas
aan werkt. Iedere klas behandelt de lessen
over gevoelens op een eigen manier,
groep 7 deed dit bijvoorbeeld tijdens een
gezellig theekransje.
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Dit steken we ervan op
-

Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
Het herkennen en benoemen van gevoelens.
Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kan oproepen.
Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.
Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.

Van schoolregels naar basishouding
De afgelopen maanden hebben de leerkrachten samen met de kinderen de
regels en afspraken onder de loep genomen. Dit gebeurde onder andere tijdens
de lessen van De Vreedzame School. In alle klassen is de lijst met “schoolregels”
vervangen door een afbeelding van de basishouding die wij verwachten van
personeel, kinderen en ouders in onze school. In iedere groep is dit aangevuld
met regels en afspraken op groepsniveau.

Van het Overblijfteam
Gezocht: vaste overblijfouder(s)
Het overblijfteam zoekt versterking op de dinsdag, donderdag en vrijdag.
Wat doen vaste overblijfouders?
Vaste ouders:
 Staan op een vaste dag/dagen op het schoolplein.
 Krijgen korting op overblijfbijdrage: het oudste kind mag gratis overblijven.
 Krijgen voor elke overblijfbeurt een financiële vergoeding.
 Volgen cursus (zoals EHBO en/of Vreedzame School) die vanuit school aangeboden wordt en
nemen deel aan team vergaderingen.
 Tekenen vrijwilligerscontract met school en leveren VOG (verklaring omtrent gedrag) in.
 Kunnen diensten met andere vaste ouders ruilen en mogen alleen door een vaste of een reserve
ouder vervangen worden.
Dus …
- Heb je tussen de middag een uurtje de tijd (op ma, di, do of vr)?
- Zoek je een nieuwe uitdaging en wil je een paar extra centjes verdienen?
- Vind je het leuk in een team van betrokken ouders te werken?
- Werk je graag met kinderen?
- Denk je graag mee om de overblijf nog leuker te maken?
… meld je dan aan via overblijfouders@gmail.com
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Dieren en Planten
Gezocht: logeerplekken
Er zijn nog een paar konijnen en cavia’s die een logeerplek zoeken in de voorjaarsvakantie. Je krijgt een
binnenkooi mee en alle toebehoren die nodig zijn voor de verzorging. Neem contact op met juf Andrea
of juf Jeannette voor het uitkiezen van een konijn of een cavia stelletje (ze gaan per 2 uit logeren), en
het maken van een ophaalafspraak.
De achterblijvers (de geiten en de kippen) worden in de vakanties liefdevol verzorgd door een team
ouders (en kinderen) en 2Samen medewerkers. Veel dank aan Nathalie de Bruin, Sietske de Man, Petra
Janka en Martine van der Veldt en hun kinderen, en aan Claudia Schippers en haar team.

Planten & vogels
In verband met het voorjaar zijn de kinderen al bezig geweest met bollen planten. Vanaf april zullen de
kinderen de kale plekken op het schoolterrein gaan inzaaien.
Om mussen naar ons terrein te lokken, worden er de komende week nestkasten opgehangen door de
conciërges.

Algemeen
Zaterdag 17 februari 2018 - Het PleinFeestje 2 -The Spin-Off. Be there!
In de vorige Nieuwsflits kwam het al voorbij. Vorig jaar vierden we een fenomenaal feest op de Pier: het
PleinFeestje, om geld in te zamelen voor het nieuwe schoolplein. Het dak ging er af en het meest
gehoorde geluid, naast de fantastische dj's en optredens, was dat van enthousiaste ouders die het zo
leuk vonden om, samen met andere ouders, een drankje te drinken en een dansje te wagen. Daarom is
op veler verzoek het PleinFeestje dit jaar terug en gaan we het nog eens dunnetjes over
doen: PleinFeestje: The Spin-Off
Aanstaande zaterdag 17 februari van 19:30 tot 1:00 uur gaat het weer los op De Pier! Zorg dat je ook
deze editie niet mist. Het wordt weer een onvergetelijke avond. Dit keer niet voor het goede doel maar
puur voor de lol. Dezelfde geweldige sfeer, dezelfde geweldige locatie en nu met nieuwe geweldige
artiesten. Dans mee op het vinyl van DJ Lard Vader (Het Volle Leven vader), mijmer en droom weg met
de tunes van Pat Smith en knal mee met DJ Nijkie tot De Pier weer staat te schudden.
Via de online kaartverkoop heb je vandaag nog je kaartjes. Kaartjes zijn ook te koop bij Saskia op de
administratie en natuurlijk weer bij Meneer Chocola in de Keizerstraat.
Je hebt niet gefeest als je niet bij het PleinFeestje bent geweest! Zet hem in je agenda en koop nu je
kaarten.
www.pleinfeestje.nl en www.facebook.com/PleinFeestje

Activiteiten in de voorjaarsvakantie
Een vos in het bos
Ontdekkingstocht door het Solleveld natuurterrein voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Op woensdag 28 februari 2018 van 10:00 tot 16:00 uur.
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Een spannende dag met o.a.: een speurtocht vol spannende paden; een stilte tocht door het duin op
zoek naar (jonge) vossen; onderweg gaan we ook vogels spotten; ontdek je nieuwe planten en bomen.
Kosten:
€ 12,50 per kind (inclusief lunch)
Verzamellocatie:
Monsterseweg Den Haag (vlak voor de watertoren)
U brengt uw kind met eigen vervoer naar het kampterrein of u neemt het openbaar vervoer, bus 31
richting Naaldwijk, Monsterseweg halte "De Tol"(watertoren) en 50 meter terug lopen. Komt u met de
auto dan kunt u die parkeren in de berm van de weg.
Reserveren verplicht: www.werkenaanwelzijndenhaag.nl/activiteiten/kinderen

Krokuskabaal
Van 26 februari t/m 2 maart vinden in verschillende Haagse theaters allerlei activiteiten plaats:
voorstellingen, workshops, films en nog meer leuks! Kijk voor meer informatie op www.krokuskabaal.nl

Basketbal voor leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8
Basketbalvereniging Lokomotief nodigt jou uit voor een basketbal clinic. Je krijgt training van echte
basketbal trainers. Kom samen met een vriend of vriendin lekker basketballen bij ons, in de
voorjaarsvakantie, en kennismaken met deze sport. Zowel meisjes als jongens kunnen zich opgeven!
Kom je ook?
Wanneer:
Waar:
Kleding:
Meenemen:
Douchen:
douchen

woensdag 28 februari, 16.15-17.30 uur (ajb om 16.15 uur in de zaal klaar staan)
Van Zweedenzaal, Jacob van Offwegenlaan 40, Rijswijk
korte broek, t-shirt, sportschoenen
bidon of flesje met water
handdoek en schone kleren meenemen als je na afloop wilt

Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken bij de clinic!
Opgeven
Wil je meedoen? Vraag aan je ouders of dat mag en vraag ze om je op te geven. Dit kan via email of
whatsapp aan: amkruijt@gmail.com / 06-83-984975. Graag uiterlijk op 27 februari opgeven.
Schrijf het volgende in het bericht: Basketbal clinic – Naam kind – Geboortejaar – Naam basisschool
En ook graag: Naam ouder – email adres – 06-nr
Je kunt niet 28 februari maar je wilt wel een keertje komen? Mail of app me, dan hoor je welke andere
mogelijkheden er zijn.

VakantiepasClub Voorjaarsvakantie
VakantiepasClubleden gaan zich niet vervelen, want de makers van de ZomervakantiePas hebben ook
voor de Voorjaarsvakantie een mooi activiteitenaanbod samengesteld mét VakantiepasKorting. Zo
kunnen circusartiesten in spé de leukste trucs zelf uitproberen bij Circaso. Op de springkussens van Kids
Eiland kan iedereen zijn energie kwijt. Lekker achterover zitten mag bij de kindervoorstelling Held op
Sokken in Het Nationale Theater. Ook aan creatievelingen is gedacht. Zij maken bijvoorbeeld hun eigen
minischilderij in het Haags Historisch Museum of een unieke Eenhoorntaart bij Perfect Pastry. Deze en
alle andere activiteiten zijn nu te bekijken op www.vakantiepas.nl!
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via www.vakantiepas.nl en maak
meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie
een mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.

4

