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Agenda
15 – 19 mei
Studiedag team: alle
leerlingen zijn vrij
Nieuwsbrief 14
Studiedag juf Patricia

Maandag
Dinsdag

22 – 26 mei
Maandopening groep 1/2
Ouderochtend groep 5-7

Woensdag
Donderdag
vrijdag

29 mei – 2 juni
Excursie groep 7/8
Leerlingenraad

Ouderochtend groep 1-4
Leerlingenraad
Verkeersles groep 1 en 2

Studiedag juf Patricia en juf
Lisette
Hemelvaartsdag: alle
leerlingen zijn vrij
Vrije dag voor alle leerlingen

Nationale overblijfdag
9.00 uur: JGT
Wijkwandeling groep ½
Verkeersles groep 7/8

Uitslag route 8 eindtoets
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voor Haïti










Afgelopen week hebben de leerlingen uit groep 8 hun eindscore van
de Route 8 eindtoets gekregen. We zijn erg trots op deze goede
score (een gemiddelde van 214,1!). Als we zeggen dat we trots zijn
op de goede score van ROUTE 8 dan heb ik het niet alleen over de
hoogte van de score, maar dat de score laat zien dat we het
maximale uit de kinderen hebben gehaald en dat het klopt met de
verwijzing die ze hebben gekregen. We zijn namelijk trots op ALLE
kinderen van
groep 8. Ze
hebben jaren
keihard
gewerkt
en
dit is hun kers
op de taart.
Het gaat niet
om
het
niveau, maar
dat
alle
kinderen eruit
hebben
gehaald wat

binnen hun mogelijkheden ligt. En ja,
wij supertrots op.

DAAR

zijn

Sociale Veiligheid: ouderavond
De ouderavond over Sociale Veiligheid was een belangrijke avond om met elkaar in
gesprek te gaan over je lijf en relaties en om de ontwikkelingen van de kinderen hierin
te weten. De GGD gaf die avond informatie over de lichamelijke ontwikkeling bij
kinderen. De ontwikkeling verloopt spelenderwijs en met ervaren, vallen en opstaan.
Het is daarbij belangrijk dat het kind leert welk gedrag normaal is, hoe het kind grenzen kan aangeven en
hoe het met andermans gevoelens om moet gaan. Als school willen wij kinderen zo goed mogelijk
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begeleiden bij hun ontwikkeling.
Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp relaties
en seksualiteit. Het is belangrijk dat kinderen actief leren
over lichamelijke en relationele ontwikkeling op een manier
die bij hun leeftijd en belevingswereld past. Daarom zal de
school gebruik gaan maken van het lespakket ‘relaties en
seksualiteit’ ontwikkeld door Rutgers. Door les te geven over
de genoemde onderwerpen, leren kinderen over hun lijf,
groeien, gevoelens en relaties. Hierdoor worden ze
weerbaarder en wordt ook tegenwicht geboden aan beelden,
verhalen en ontwikkelingen die zich in onze maatschappij
afspelen.
Dit project zal duren tot woensdag 24 mei. Volgend schooljaar
zullen een 10-tal lessen worden ingeroosterd over het hele schooljaar.

Ouder info momenten!!
Afgelopen maandag hebben we als team een goede studiedag gehad. We hebben met
elkaar gekeken naar onze visie en een verdere vertaalslag gemaakt naar het
volgend schooljaar. Graag willen we u meenemen in dit proces en laten zien waar
we nu staan en waar we naar toe gaan. Er zal binnen ons onderwijsaanbod het
één en ander gaan veranderen/intensiveren. Heeft u nu een kind in groep 1-4
dan bent u van harte welkom op donderdag 18 mei (van 8.30 – 9.30 uur). Op
dinsdag 23 mei (8.30 – 9.30 uur) is het moment voor ouders die nu een kind
hebben in groep 5-7. Wij zien u erg graag!!
Zomaar wat kreten waar u aan moet denken:

Rapportfolio – eigenaarschap van leerlingen - growth mindset – minder toetsen –
groepsdoorbrekend samenwerken - wat heeft dít kind nodig? – vaste
instructiemomenten – taakbrief en weektaken – methodes loslaten – eigen doelen! geen vast werkplek – leren van en met elkaar - hoekenwerk
Roparun team Zwammerdam
3 juni begint een team vanuit Zwammerdam aan de estafetteloop vanuit
Parijs naar Rotterdam. Met een team van 24 mannen en vrouwen (8 lopers, 8
fietsers, 2 chauffeurs, 4 basiskampers en 2 fysiotherapeuten) gaan wij deze
sportieve uitdaging over meer dan 500 km aan. Gelijktijdig aan dit
evenement halen wij geld op voor het goede doel: "zorg voor patiënten met
kanker". Wil jij een bijdrage aan leveren? Lever dan je lege statiegeld flessen
in op school, vanaf dinsdag 18 april in speciale plastic zakken en volg ons op
www.team302.nl
Bedankt voor jullie steun!

Fotograaf
Dit schooljaar zullen er alleen groepsfoto’s (alle
groepen) en portretfoto’s van de leerlingen uit
groep 8 worden gemaakt. Vanaf volgend
schooljaar wordt het moment van de
schoolfotograaf verplaatst naar begin schooljaar
(medio september); dan is er ook ruimte voor
portretfoto’s en broertjes/zusjes foto’s. De
precieze datum van de schoolfotograaf is nog
niet helemaal bekend; waarschijnlijk 9,16 of 23 juni. Zodra het bekend is zullen we dit mailen en in de
kalender plaatsen.
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Nieuw MR lid gezocht
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de
oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze
vacature.
Lid zijn van de MR is een goede gelegenheid om invloed uit te oefenen op het wel en wee van onze school.
In sommige zaken heeft een ouder instemmingsrecht en bij andere zaken adviesrecht.
Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met de MR (mroranjenassau@scopescholen.nl) of u kunt
het aangeven bij de leerkracht van uw kind.

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à
2 AVI niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat
doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBiebapp is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de
zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens
de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op
www.vakantiebieb.nl
een instructiefilmpje en een interactieve
challenge beschikbaar.

Buitenpret in Zwammerdam
Als Alphen Beweegt willen wij mensen aan het
bewegen krijgen en staan wij voor een gezonde
leefstijl.
Op 3 mei starten wij in Zwammerdam met
buitenpret, een leuk programma op elke woensdag
tot en met 28 juni.
Elke woensdag is iedereen welkom op het grasveld
aan de Dr. Scheuderstraat, wat ook een leuke
activiteit kan zijn voor jullie kinderen.
Er zal veel materiaal aanwezig zijn en professionele
begeleiders die de kinderen vermaken met
verschillende sporten en spelen.
Jullie zijn van harte uitgenodigd om langs te komen
op de woensdagmiddagen, het is gratis en
vrijblijvend.
Ik hoor graag van jullie en hopelijk tot ziens op het
grasveld aan de Dr. Schreuderstraat.
Met vriendelijke groet,
Robbin Hielkema
Buurtsportcoach
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Inzameling lege pennen en stiften voor Haïti

Lege pennen en stiften kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind; dan komt dit vanzelf bij
de familie Mook!!
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