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(website www.deprinsmauritsschool.nl)
Activiteiten
Op woensdag 22 maart hebben we een minuut lang flink lawaai gemaakt. Dat hebben we
gedaan om te denken aan de kinderen met een beperking die in ontwikkelingsgebieden
leven. Vaak kunnen deze kinderen niet naar school.
Voor 143 euro is het mogelijk in ieder geval één kind met een beperking naar school te
laten gaan. We hebben nu 86,65 euro opgehaald met de flesssenactie. Dank voor uw hulp!
De flessenactie gaat nog even door tot we in ieder geval 143 euro kunnen over maken aan
het Lilianefonds. Dus: kom maar op met de lege flessen!
Op dinsdag 21 maart was het voor ons de Grote Rekendag. Met alle kinderen zijn we
gestart op het plein. De kinderen hebben daar een zoek- en rekenopdracht gedaan. Erg
leuk en een mooi begin van een dag met extra aandacht voor rekenen.
Groep 8 is druk in de weer met het maken van een film. Samen met de cultuurcoach en
studenten van Stenden leren de kinderen monteren, het maken van een filmshot, effecten
inbrengen en ook samenwerken met een team van vakmensen. Een paar kinderen zullen
samen met kinderen van een andere school een film maken voor vertoning in de bioscoop.
Groep 6 heeft een goede dag gehad met de bewoners van de Ludingawaard. Op
pannenkoekendag pannenkoeken bakken voor de bewoners. Goed gedaan groep 6!
En groep 7? Groep 7 is bij D-drive in de Neushoorn geweest: muziek maken, dansen,
zingen….dat kan onze groep 7 goed!
De Fryske kultuer is onderwerp geweest in de Kultuerwike. Op een creatieve en boeiende
manier hebben onze leerlingen geleerd over de Friese geschiedenis en cultuur. Zo leren de
kinderen waardering te krijgen voor het Fries als taal en de Friese gebruiken en gewoonten.
De naschoolse activiteiten voor de sport worden erg druk bezocht. We zijn blij dat we deze
activiteiten voor onze leerlingen kunnen organiseren. Vervolgactiviteiten als deelname aan
het Cruijff toernooi en de Daily Mile horen dan helemaal bij het thema gezond bewegen.
Op maandag 27 maart mochten wij zo’n 15 ouders met leerlingen in kleutergroepen
verwelkomen. Samen met juf Marjolein en juf Jeanine is er gesproken over het belang van
voorlezen en zijn er ideeën voorbijgekomen. Kort, twintig minuten. Erg goed en dank aan
deze juffen. En verder: voorlezen? Doen! (ook als kinderen ouder zijn)
Bouw van de nieuwe school
Uit een selectie van 10 architecten hebben wij er drie gekozen. Met deze drie architecten
hebben we een vervolggesprek gehad. Op basis van onze gesprekken en het programma
van eisen, maken de drie architecten eerste schetsontwerpen. Uit de drie voorgelegde
ontwerpen wordt een architect gekozen die ons het meest aanspreekt. We zijn benieuwd!

Leus van de maand
In de vorige periode nog passend bij de aandacht voor pesten: pesten pikken we niet.
De komende weken aandacht voor een vriendelijk begin: “goedemorgen” zeggen we
dan. Dat geeft een goed begin van de dag.
Gezonde voeding: schoollunch, schoolfruit en moestuin
De start van de schoollunch is uitgesteld. We hebben dat niet helemaal zelf in de hand; we
zijn ook afhankelijk van andere mensen in de wijk en de bekostiging via het JOGG project.
We rekenen op een startlunch in het winkelcentrum bij het vieren van de Koningsspelen, 21
april. Dan kunnen we direct na de meivakantie, 8 mei, beginnen.
Zoals al eerder aangegeven: definitieve indeling van groepen volgt.
En verder een herhaalde oproep:
graag betrekken we ouders bij het klaarmaken van de lunch. Wilt u ons helpen? Geef dat
even aan bij mij of juf Marjolein. Graag!
Vanaf november hebben de kinderen op 3 dagen in de week gratis fruit gekregen. Gezond
natuurlijk, maar ook een mooie manier om kennis te maken met fruitsoorten die nog wat
onbekender zijn. De week van 10 april is de laatste week. Dus vanaf 18 april moeten de
kinderen zelf weer fruit meenemen. Graag gedaan!
In samenwerking met de wijkvereniging richten we een moes- of schooltuin in. Kinderen
leren over gezonde voeding, leren over gewassen en leren over verzorgen. Wordt vervolgd.
Receptie
De vorige keer al aangekondigd: als u de school bezoekt dan kunt u zich tussen 8.15u. en
9.00u. melden bij de hoofdingang. Daar staan juf Baukje, 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.
Jeugdhulp Friesland
Wij vinden dat het erg lang, te lang, duurt voordat hulpvragen van leerlingen worden
beantwoord. Dat zorgt bij u voor frustraties, dat zorgt bij ons voor frustraties, maar dat zorgt
vooral bij leerlingen voor frustraties. We zien dan dat leerlingen steeds moeilijker gedrag
laten zien. Niet goed en wij vinden dat dat anders moet. Wij zijn echter sterk afhankelijk van
anderen.
We verkennen samen met Jeugdhulp Friesland de mogelijkheden naar snellere procedures
om onze leerlingen/gezinnen te helpen.
Agenda
- 30/03 ouderraadsvergadering
- 06/04 medezeggenschapsvergadering
- 13/04 paasviering
- 14 t/m 17 april paasvakantie
- week 16 themaweek vrede en bevrijding
- week 16 afname centrale eindtoets groep 8
- 21/04 Koningsspelen en waarschijnlijk kick-off schoollunch
- 24 april t/m 05 mei meivakantie
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