INFORMATIE NR. 01 – 2017
(website www.deprinsmauritsschool.nl)
Onderwijs
Onze kleutergroepen groeien flink door. Dat is natuurlijk fijn voor de school, met meer
kinderen kunnen we meer regelen en organiseren, maar we willen natuurlijk genoeg
aandacht kunnen geven aan onze leerlingen.
Vanaf de kerstvakantie hebben we dat gedaan door op elke groep een extra medewerker
in te roosteren. Dus de beide kleutergroepen werden elke morgen door minimaal 2
medewerkers onderwezen.
Na de voorjaarsvakantie starten we met een 3e kleutergroep. De leerkrachten hebben
goed gekeken naar een logische verdeling. Juf Monique/juf Daniëlle en juf Laura zullen u
daarover informeren.
In groep 4 komt juf Jeanine ons versterken. Juf Jeanine is een Leraar in Opleiding. Welkom
en veel plezier bij ons.
Schoollunch
Gezond bewegen en gezonde voeding in een een gezonde leeromgeving:
in samenwerking met participanten in de wijk hopen we op 20 maart te starten met een
schoollunch en buitenactiviteit voor kinderen in de groepen 4 t/m 8. De activiteit wordt
opgezet in het kader van de landelijke JOGG projecten.
- elke dag is er een groep die een schoollunch aangeboden krijgt (groep 4 t/m 8)
- de groep wordt elke keer gesplitst: het eerste halfuur gaan kinderen eten, het
tweede halfuur leren de kinderen nieuwe buitenspelletjes (of andersom)
- geplande start op 20 maart; we proberen dit dan eerst tot 3 juli. U krijgt nog nader
bericht over welke groep op welke dag de schoollunch krijgt
Graag betrekken we ouders bij het klaarmaken van de lunch. Wilt u ons helpen? Er komt
een uitnodiging daarvoor, maar u mag dit nu vast aangeven bij mij of juf Marjolein. Graag!
Activiteiten
Zo nu en dan komt het onderwerp “pesten” in alle hevigheid in het nieuws. U weet dat wij
heel duidelijk uitspreken: plagen, klieren, dat hoort bij opgroeien. Pesten staan we niet toe!
Wij zeggen dan: grenzen opzoeken hoort bij opgroeien, grenzen aangeven hoort bij
opvoeden.
Samen met ouders en leerlingenraad zoeken we steeds opnieuw naar manieren om de
grenzen aan te geven. En ook om pesten te voorkomen: kinderen wijzen op de gevolgen,
dramalessen, Rots en Water trainingen, burgerschapsvorming, pleinwachtinstructies….
op 14 februari (Valentijnsdag) organiseren wij een anti-pestdag of liever: een dag in het
teken van “hoe gaan wij met elkaar om”. Er is al een prachtig filmpje gemaakt
(leerlingenraad bedankt!) ter introductie.
De nieuwe website is online! We zijn er trots op. Groepsactiviteiten kunt u volgen via de app
Klasbord. Zo nu en dan plaatsen we ook meerdere foto’s van activiteiten op de website
zoals u dat gewend was bij de oude website. Kijk op www.deprinsmauritsschool.nl

Leus van de maand
Jassen en tassen die op de grond liggen; dat staat niet alleen slordig, jassen/tassen op de
grond zijn ook gevaarlijk. Je kunt makkelijk over een jas/tas struikelen.
Deze leus hebben we wat langer laten hangen in de hal. We zien nog teveel jassen en
tassen op de grond liggen. Gevaarlijk, slordig en de kleding wordt vies. We blijven kinderen
corrigeren.
De nieuwe leus voor deze maand, passend bij de aandacht voor pesten:
- Pesten pikken we niet –
Bouw van de nieuwe school
Langzaam krijgen wij vertrouwen in definitieve data:
- we verwachten dat de nieuwe school januari 2019 klaar is
- we verwachten in de kerstvakantie van 2017/2018 tijdelijk naar de Brandemeer 5-7 te
kunnen. We hebben daar gekeken, en het gebouw ziet er van binnen prima uit –
daar zijn we erg blij mee. We denken er niet langer dan een jaar te zijn; dus kort
We kunnen bijna de architect en de aannemer kiezen. Zodra de architect aan het werk
gaat, worden ouders en kinderen bij de totstandkoming van de nieuwe school betrokken:
Een avontuurlijke school: een gebouw van kwaliteit, voor kwaliteit van onderwijs!
Andere activiteiten
We hebben mooie ouderbijeenkomsten gehad. Daarin werden onderwerpen onder leiding
van juf Marjolein over onderwijs en opvoeding besproken en toegelicht. Deelnemende
ouders waren erg enthousiast!
Het aantal deelnemers is nu te klein om door te zetten. Wellicht pakken we volgend
schooljaar nieuwe kansen.
Als u de school bezoekt dan kunt u zich tussen 8.15u. en 9.00u. melden bij de hoofdingang.
Daar staan juf Saakje, juf Annelotte of juf Sietske voor u klaar om vragen, ziekmeldingen,
verlofverzoeken, etc. te beantwoorden. Een heuse receptie dus. Ook als u een vraag heeft
aan de leerkracht van uw kind, dan graag eerst even melden bij deze receptie.
Agenda
- 09/02 MR vergadering: in de MR ontwikkelen en toetsen we beleid en
ontwikkelingsrichting van de school. De MR mag de school adviseren en/of moet
instemmen
- 13/02 en 14/02 10-minuten gesprekken en rapporten. De kinderen uit de groepen
6, 7 en 8 hebben net hun doelengesprekken gehad. Deze kinderen krijgen het
rapport op maandag 13/02 mee naar huis en er worden voor deze kinderen geen
10-minutengesprekken meer gepland. Mochten er toch nog vragen zijn over het
rapport, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind
- 14/02 anti-pestdag
- 20/02 t/m 24/02 voorjaarsvakantie
- 01/03 studiedag alle personeel PCBO met als thema “Hoop”- alle kinderen zijn vrij
- week 10 themaweek kunst en cultuur/Fryske kultuerwike
- 21/03 grote rekendag
- 22/03 actie Lilianefonds. We komen in actie voor kinderen met een beperking in
arme landen die niet naar school kunnen. We starten daarvoor een flessenactie
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