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Post/mail
Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 kregen een brief mee over kamp. Ook namen zij een
brief met invulstrookje mee voor “Wandelen voor Water”: De sponsorloop naar Muiden en
weer terug.Zijn van allebei de brieven de strookjes ingeleverd?
Ook ontving u een mail met oproep voor hulp bij de Koningsspelen. Karin hoopt op
voldoende reacties!
Continurooster
Samen met de Medezeggenschapsraad zijn we bezig om een voorstel te maken voor een
continurooster op de Vinkenbaan. Op de PCHooftschool draaien we hier nu twee jaar mee
en zowel ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier erg tevreden over. Begin april zult u
hierover verder geïnformeerd worden en kunt u voor of tegen deze verandering stemmen.
Op dinsdagavond 4 april zal er een bijeenkomst georganiseerd worden, waar u met al uw
vragen terecht kunt.
Kilometerlezen
Héél veel kinderen hebben héél veel meer gelezen! Een aanrader voor thuis!
Lentekriebels
Vindt iedereen het ook zulk lekker weer?! Wij krijgen er helemaal de kriebels van, zoveel
kriebels dat we volgende week de 'Week van de lentekriebels' hebben! Dit is een
landelijke week waarbij aandacht wordt besteed aan seksuele voorlichting in de breedste
zin van het woord. In de jongste groepen gaat het bijvoorbeeld over het verschil tussen
jongens en meisjes en geboren worden. In de hogere groepen gaat het o.a. over de
puberteit, verliefd worden en grensoverschrijdend gedrag. We maken in elke klas een
begin met een nieuwe digibordmethode, die we de rest van het jaar gaan afmaken.
De 'Week van de lentekriebels' besteedt aandacht aan de volgende kerndoelen:

Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van
henzelf en anderen.
Kerndoel 37: De leerlingen leren zichzelf te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden
en normen.
Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit
en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Schoolvoetbal! A.s. woensdag is het zover: Allemaal naar het voetbalveld!
N.B. Onderstaande tijden zijn nog even onder voorbehoud. Indien er wijzigingen
komen, zult u via de mail bericht worden!
Coaches: Onder de tafel bij de kopieermachines staan de tassen met kleding klaar. Haalt
u ze op?
De meisjes van groep 5 /6 spelen de eerste wedstrijd om 13.00 uur.
Zij lunchen op school en gaan op eigen gelegenheid om 12.30 uur naar het veld.
Hun laatste wedstrijd is om 14.30 uur.
De meisjes van groep 7 en 8  spelen beiden hun eerste wedstrijd om 16.00 uur.
Afhankelijk van de uitslagen is er evt. een kruisfinale en een finale.
De jongens van groep 8 spelen hun eerste wedstrijd om 15.40 uur. De tweede wedstrijd is
om 16.40 uur en dan is het afwachten!
De jongens van groep 7 spelen om 16.00 uur en 16.40 uur en evt. verder
De westrijdschema’s liggen op de tafels bij de bovenbouw.
Wandelen voor Water
Ook dit jaar lopen de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 weer voor het goede doel: Water!
Dit keer voor het voortzetten van een project in Kenia. In groep 6/7 gaven we het de
naam: “Van een droge naar een groene woestijn”.
We hopen dat ze allemaal meedoen en daardoor veel geld ophalen! U sponort toch ook?
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