INFORMATIE NR. 06 – 2018
(website www.deprinsmauritsschool.nl en www.sinnekinderopvang.nl)
Gewoon érg leuk allemaal!
We worden met z’n allen gewoon vrolijk als we kijken naar het harde werken van onze
leerlingen, mooie doelengesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten en de
prachtige activiteiten die voorbij komen in de naschoolse tijd. Er wordt geleerd, er wordt
samengewerkt. “Kinderen eerst, samen verder” zeggen we dan!
Wilt u dat uw kinderen gemakkelijker leren? Lees dan thuis voor, doe samen een spel, kijk
samen televisie en bezoek een museum of ga er op uit. Klokkijken? Makkelijk thuis te
oefenen. Hoe laat begint een televisieprogramma en hoe lang duurt dat dan? Wat zijn dat
voor kleine groene bordjes bij de vangrail langs de snelweg. Wat staat er op de bordjes en
waarom? Laat kinderen zelf een boodschap doen in het winkelcentrum. Schat wat iets zal
kosten. Reken uit wat je terugkrijgt. Controleer of het klopt. Heb mooie gesprekjes thuis.
Meer dan de opdracht geven om de kamer op te ruimen of de deur achter je dicht te
doen. Kortom: u kunt uw kinderen heel erg helpen door samen dingen te doen.
Tip: we hebben de bibliotheek in school. De kinderen mogen op vrijdag boeken lenen om
mee naar huis te nemen. Stimuleer uw kind gebruik te maken van deze mogelijkheid.
(er zijn ouders die de uitleen op vrijwillige basis regelen. Super! Dank voor jullie hulp.)
…..en onze groep 7? Na het winnen van de dance battle ook nog een Twister spel
gewonnen door het succesvol zoeken van letters en coördinaten. Winnen of niet; leren is
hard werken en elke stap is winst! Goed gedaan kinderen. Goed gedaan juffen.
Kinderpostzegels
Er is door onze leerlingen maar liefst 2520,00 euro opgehaald voor het goede doel. Dank
voor jullie inzet en dank aan ouders die hebben geholpen en/of gekocht.
Organisatie en bouw
De Sint komt dit jaar niet op 5 december bij ons op school, maar al op 4 december. Dat
scheelt een slechte nacht en dus een mooie meevaller. Welkom Sint.
De nieuwe school is later klaar dan we hoopten. Ik verwacht dat we in de herfstvakantie
van 2019 kunnen verhuizen. Meer geduld dus, maar het wordt prachtig. Heeft u al op de
bouwplaats gekeken? En heeft u al gezien wat een enorm plein we straks krijgen voor de
kinderen? Heel veel speelruimte!

