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AGENDA
26 MAART
ZOMERTIJD GAAT IN

28 MAART
OR-VERGADERING
MR-VERGADERING
30 MAART
GROTE REKENDAG
31 MAART
THEORETISCH
VERKEERSEXAMEN

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Nieuwe manier van lesgeven
Dat coronatijd de creativiteit prikkelt van veel mensen is
bekend. Ook op school bedenken we steeds weer nieuwe
manier om de kinderen toch naar school te laten gaan.
Vorige week vrijdag hadden we weer een nieuwe vorm: juf
Helen van groep 4, die in isolatie zat, gaf online les vanuit
huis. De kinderen van groep 4 volgenden de les vanuit de
klas. Juf Jacqueline, de onderwijsassistent, was in de klas
om te zorgen dat het allemaal rustig zou verlopen. Voor
ons en de klas weer een nieuwe ervaring. Van te voren
was het voor iedereen best spannend hoe het zou gaan,
maar het was een gezellige dag voor de kinderen én voor
de juffen.
Moestuin
Momenteel is het moestuinweek die duurt nog tot en met
volgende week dinsdag. Gelukkig zijn er vier ouders bereid
om het grote stuk om te spitten. U heeft vrijdag, maandag
en dinsdag nog kans om mee te komen helpen. Opgeven
kan via paulinebisseling@rbobdekempen.nl of op het bord
dat 's morgens buiten staat op het plein.

Meneer John, de conciërge is druk bezig om achterstallig
werk op school op te lossen. Daardoor heeft hij
momenteel weinig tijd om gras te maaien. Daarom heeft
juf Helen geregeld dat op vrijdag 1 april er schapen aan de
kant van het Rudolfusdal komen grazen.

1 APRIL
GROEP 5-6 EN FACET
WORKSHOPS
'FAKE NEWS' EN 'BAAS
VAN HET JOURNAAL'
I.V.M. KUNSTMENU
5 APRIL
PRAKTIJK
VERKEERSEXAMEN
12 EN 14 APRIL
40-JARIG JUBILEUM
MET ALS AFSLUITING
OP DONDERDAGMIDDAG
ONDER SCHOOLTIJD
HET GROTE
ORKEST VOOR
ALLE BELANGSTELLENDEN

JARIG
Fijn als de dieren ook wat te eten krijgen. Hopelijk willen de
kinderen die dag wat te eten en drinken meenemen voor
de schapen. Maar dat kan niet zomaar iets zijn.
Het voedselaanbod moet worden afgestemd op de behoefte
van de schapen. Het gras bevat in de winter onvoldoende
voedingsstoffen. Dus fijn als de kinderen oud brood mee
nemen, overgebleven sla of aardappelschillen en schillen van
fruit. Dat helpt de schapen gezond te houden zodat er straks
weer veel lammetjes geboren worden.
Maar ze moeten ook goed drinken. Hiervoor is schoon en
goed drinkwater belangrijk voor de gezondheid en
vruchtbaarheid van schapen. Drinken de schapen uit de sloot,
dan is onderzoek van de kwaliteit van het water noodzakelijk.
Op school is geen sloot. Slootwater meenemen mag wel. Doe
wat water in een doorzichtig potje. Is het water helder, heeft
het geen kleur, bevat het geen deeltjes dan mogen de schapen
het drinken. Kraanwater meenemen mag ook.
Bedankt alvast voor jullie hulp!

Juf Dieneke
Schooldirecteur

Fruit snijden

Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt er fruit voor alle
kinderen gesneden door ouders. Vorige week donderdag was
er maar een ouder, dan duurt het lang. Komt u ook een keer
helpen? Vele handen maken licht werk en samen is
het gezelliger. Tevens een goede gelegenheid om andere
ouders te leren kennen.

26 maart
Caitly
groep 6
2 april
Vienna
Groep 3
3 april
Marie
Facet A
5 april
Eva
groep 3
Niene
Facet C

Blikjes inzamelen
We hebben nog heel veel
blikjes nodig voor het feest
van het 40 jarig bestaan.
Het etiket er graag af halen.
Inleveren bij de leerkracht
s.v.p.

Zelftesten
Het preventief zelftesten voor leerkrachten en leerlingen
komt te vervallen. Wel is het advies om bij klachten een
zelftest te doen om te voorkomen dat er veel
besmettingen in een klas plaatsvinden. Mocht u een
zelftest nodig hebben dan kunt u deze 's morgens vroeg
halen bij de conciërge in de keuken.

Welkom Acey
In groep 1-2 b

Ouderavond Facet

Op de foto: Meester Ron in actie
Maandag 14 maart was er een speciale ouderavond voor de ouders van Het Facet.
Deze avond ging over de invloed van vaardigheden op schoolsucces. Duidelijk werd
weer dat het niet gaat om kennis alleen!

Op de avond werden een paar links gedeeld naar filmpjes over dit onderwerp om thuis
te bekijken. Waarschijnlijk zijn deze ook interessant voor andere ouders om te
bekijken. Daarom delen we deze hier met u:
Stelling: Als je talent hebt voor iets hoeft je niet hard te werken om er goed in te
worden.
You Tube: Understanding Talent
Understanding Talent - YouTube
Stelling:Je leert het allermeest als je nooit fouten maakt.
You tube: Fouten maken is een ander woord voor groeien.
'Fouten maken' is een ander woord voor 'groeien'. - YouTube
Stelling: Durf over je toekomst te dromen.
You Tube: Table tennis documentary: “I am Michiel
Table tennis documentary "I am Michiel" - Official full movie | young table tennis
player - YouTube

KWINK van de Week: Moeilijk, moeilijk: denk positief!

Ieder mens heeft de hele dag door gedachten. Dat kunnen positieve
gedachten zijn, maar ook negatieve. Negatieve gedachten kunnen je in de
weg zitten en maken soms dat het helemaal niet meer lukt.
Negatieve gedachten zijn bijvoorbeeld: het lukt mij ook nooit, wat ben ik
toch stom, dit heeft toch geen zin. Dit zijn niet-helpende gedachten.
Gelukkig zijn er ook helpende gedachten, zoals: ik probeer het gewoon nog
een keer, ik kan het leren, ik kan het. Dat soort gedachten helpen je om je
beter te voelen en door te zetten. En vaak lukt het dan ook nog!

De komende weken gaan we met de kinderen aan de slag om niethelpende gedachten om te zetten in helpende gedachten.

Groep 4 komt in actie voor Oekraïne
Zoë van der Veen stelde voor om samen met de hele klas iets te doen voor de
mensen in de Oekraïne. De hele klas was meteen voor en gingen aan de slag met
brainstormen wat we konden doen. Uiteindelijk hebben ze met elkaar 3 volle
dozen gevuld met spullen die ze daar goed kunnen gebruiken.
Wat een kanjers zijn het toch!

We hebben niet alleen deze mooie spullen verzameld, ook hebben we de
hele week op 123ZING 2 liedjes gezongen waarvan elke keer 10 cent
gedoneerd werd aan giro 555. Deze actie werd gehouden door onze
muziekmethode 123ZING.
Elk kind uit iedere klas kan daar aan meedoen. Door in te loggen op

Kies de liedjes: Vrij en Army of Dreamers.

NIEUWS UIT GROEP 1-2 A
We zijn bezig met het thema Boerderij.
We knutselen dieren van de boerderij en hebben tijdens de schrijfdansles dieren van
de boerderij gemaakt. Afgelopen woensdag hebben we een bezoek gebracht aan
kinderboerderij het Weike. Daar hebben we een rondleiding gekregen van een paar
moeders die daar werken. Zij hebben het een en ander verteld over de dieren die daar
wonen. Juf Anouk is met beide kleutergroepen mee geweest. Bedankt voor de hulp
die wij hebben gekregen.

We hebben genoten van
het mooie weer en
heerlijk gespeeld in de
speeltuin.

Hierboven zijn dierenhokken gebouwd
van eierdozen.

Hieronder een paar foto's van schrijfdanslessen. De kinderen maken met twee handen
tegelijk bewegingen. Bijvoorbeeld cirkels maken links om en rechtsom. Dit doen we op de
maat van muziek.

De varkens liggen in de modderpoel, de eenden zwemmen in de vijver.

Een paar foto's van bewegend leren. De
kinderen moeten dan getallen zoeken of
evenveel voorwerpen zoeken op het
schoolplein als het getal dat op het
briefje staat.

Het thema de boerderij wordt volgende week
afgesloten.
De volgende week staat in het teken van het geld.
Wat is geld, wat is de waarde van de verschillende
munten. Woensdag is het grote rekendag. En dan
beginnen we aan het thema is ridders en prinsessen
en alles wat daarbij komt kijken.
De cijfers van 1 tot en met 20 zijn aan bod geweest.
Spelletjes met dobbelstenen komen regelmatig aan
bod. En dan is het de bedoeling dat ze direct
herkennen hoeveel er is gegooid en ze niet alle
stippen moeten tellen.
De oudste kleuters kunnen al met 2 dobbelstenen
gooien en de 2 getallen bij elkaar optellen.

De kangoeroe rekenwedstrijd
Op donderdag 17 maart was het zover. Ongeveer 40 kinderen van De Belhamel en Het
Facet deden mee aan de De Wereld Wijde Kangoeroe Wiskunde Wedstrijd, kortweg
W4Kangoeroe.
Het meedoen heeft als doel om kinderen te laten ervaren dat rekenen en wiskunde heel
leuk en uitdagend kan zijn. De wedstrijd heeft opdrachten voor ieder niveau, van groep 3
tot en met de examenklas van het VWO. Ook voor kinderen met veel rekentalent kan het
geen kwaad om eens de hersenen flink te laten kraken. Hersenen ontwikkelen zich
immers positief als ze hard moeten werken. Zo kunnen onze rekentalenten ontdekken
dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten. Bovendien krijgen de deelnemers bij de uitslag
een leuk aandenken. We zijn heel benieuwd aan welke kinderen we een prijs kunnen
geven. De antwoordvellen zijn inmiddels ingestuurd. We moeten nog even geduld
hebben voor de uitslag.
Bedankt Ivar, Kyran, Tijs, Kasper, Neal, Bas, Biek, Ainoa, Marie, Niels, Gijs, Maurick,
Lauren, Dylan, Amir Jasper, Vince, Armin, Thijs, Ridhaan, Julia, Siep, Amy, Tijn, Doortje,
Pleun, Thijs, Enzo, Cas, Quinn, Daimy, Moussa, Jolijn, Niene, Betiel, Francesco, Lotte,
Éowyn, Luca en Abilash, dat jullie wilde deelnemen.
Jullie hebben serieus gewerkt.

Vraagt u zich af wat de wedstrijd inhoudt, hieronder staat een voorbeeldopdracht uit de
opgaves van groep 7/8.
Voorbeeldopgave

