Nieuwsbrief maart 2022
JOEPIE, WE GAAN WEER VAN START!
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de afgelopen
vrije dagen en kunnen we weer vol nieuwe energie samen aan
de slag. We starten deze periode gelijk met een nieuw thema:
Pak de zon en straal! Het heerlijke weer van deze week past
er al goed bij
. We gaan met dit thema dieper in op het
onderwerp ‘Geluk’. Iedere leerkracht, maar zeker ook iedere
ouder, wil namelijk graag dat zijn of haar kind gelukkig is. Maar
wat is dat nou precies, gelukkig zijn? Goed nieuws; gelukkig
zijn kun je leren!
Door onze kinderen te leren om gelukkig te zijn, leren ze positiever in het leven te staan,
hebben ze meer energie en een beter zelfbeeld. Je bent goed zoals je bent en dat straal je
vervolgens ook uit naar anderen. Wat een geluk dat we met dit mooie onderwerp aan de slag
gaan!

TWEE NIEUWE GEZICHTEN :)
Sinds een paar weken hebben we twee nieuwe gezichten op onze
school: meneer Leo en mevrouw Jeannine.
Meneer Leo is 2 dagen conciërge op onze school en helpt ons enorm
door allerlei klusjes uit te voeren in en rond de school. Voor een
aantal leerlingen is hij ook een bekend gezicht
namelijk de opa van Amber en Luuk!

. Meneer Leo is

Mevrouw Jeannine is twee ochtenden op onze school om ons te
helpen met allerlei huishoudelijke klusjes.
Wat een toppers. Superfijn dat jullie ons ondersteunen op de Rode
Schouw!
JUF RENEE KOMT WEER TERUG
Joepie! Woensdag 23 maart start juf Renee weer in groep 5-6-7A! Ze heeft de afgelopen
weken lekker kunnen genieten van haar verlof en haar prachtige meisje Nienke. Ze heeft veel
zin om weer te beginnen. Fijne start gewenst juf Renee!
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LENTEFAIR WOENSDAG 23 MAART
21 Maart begint de lente!
Wij vieren dit op school met onze LENTEFAIR op woensdag 23 maart! Komen jullie ook?
We starten de Lentefair van 10.30 uur tot 11.30 uur
met een interessante ouderinformatiebijeenkomst
over Leer- en Veerkracht. Inmiddels werken we op
onze school al 3 jaar met deze werkwijze (gebaseerd
op positieve psychologie). Lenneke BlummelAkerboom van Leer- en Veerkracht vertelt u hier
graag veel meer over!
In de tussentijd zetten de leerlingen en leerkrachten
alles klaar in de lokalen, zodat u na de bijeenkomst
gelijk langs de klassen kunt struinen. Er zijn overal
leuke dingen te koop die gemaakt zijn door de
kinderen en uiteraard is er ook iets lekkers
natuurlijk! Er kunnen zelfs lootjes gekocht worden
voor de loterijtrekking om 12.15 uur, waar u
fantastische prijzen kunt winnen! Met echte Rode
Schouw bonnen (die te koop zijn bij binnenkomst)
kunt u alles op de Lentefair betalen.
Van 11.30 – 13.00 uur is onze Lentefair toegankelijk voor iedereen, dus nodig gerust de opa’s,
oma’s, ooms, tantes, oppas etc. uit om gezellig een rondje te doen. De kinderen en
leerkrachten zijn al hard aan de slag om er wat moois van te maken.
De opbrengst van de Lentefair gaat naar Giro 555 voor Oekraïne. We hopen op een mooie dag
met een mooie opbrengst voor dit goede doel!

STUDIEDAG DONDERDAG 24 EN VRIJDAG 25 MAART
Op donderdag 24 maart en vrijdag 25 maart hebben we twee studiedagen. Dat betekent dus
een extra lang weekend voor de kinderen. Geniet ervan!

FEESTAVOND GROEP 3/4
De feestavond van groep 3/4 van dinsdag 22 maart wordt
verplaatst naar een later moment. Uiteraard zo snel als
mogelijk! De leerkrachten houden u via Social Schools op de
hoogte.
Succes met alle voorbereidingen groep 3/4 en straks lekker
stralen op het podium :) !
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STAND VAN ZAKEN M.B.T. CORONAVIRUS
Inmiddels hebben we al een aantal ziekmeldingen ontvangen vanwege het coronavirus. We
zijn er nog niet helemaal vanaf, dus het zou kunnen voorkomen dat de kinderen
thuisonderwijs krijgen. Uiteraard proberen we met al onze mensen de school draaiende te
houden, maar het is fijn als u nog steeds een plan B klaar heeft liggen voor het geval we de
kinderen niet op school kunnen opvangen.
Bij twijfel over quarantaine of over wanneer u uw kind weer naar school kan sturen, zijn
onderstaande links nog handig om raad te plegen:
- https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
- https://www.boink.info/artikelen/nieuws/openbaar/2022/nieuws-nieuwe-versiebeslisboom-beschikbaar
Veel beterschap voor alle zieken thuis. Hopelijk tot snel weer op school!
BERICHT VAN MAD SCIENCE:
EXPERIMENTEREN MET DE GEKKE PROFESSOREN VAN MAD SCIENCE!
Donderdag 10 maart was er in de aula een
spectaculaire Science Show van professor
Smartie van Mad Science voor de kinderen van
groep 3 t/m 8.
Van 7 april t/m 2 juni komt Mad Science (iedere
donderdag) een wetenschap & techniekcursus
verzorgen bij ons op school, waar de kinderen
van groep 3 t/m 8 zich voor in kunnen schrijven.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren
een onderzoekende leerhouding. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie
mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Donderdag 7-4-2022, 14-4-2022, 21-4-2022, 12-5-2022, 19-5-2022, 2-6-2022
Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl (inschrijftermijn loopt tot en met 24-3-2022).
Deelname bedraagt € 74,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.
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BERICHT VAN HET MARKIEZENHOF
De MuseumJeugdUniversiteit organiseert kindercolleges voor nieuwsgierige kinderen van 8
t/m 12 jaar, die graag meer willen weten. Ze doen dat samen met meer dan 50 musea in
Nederland, waaronder het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Echte wetenschappers,
onderzoekers, vakspecialisten en experts geven antwoord op spannende vragen over de
museumcollectie. De studenten halen aan het einde van de reeks hun MJU-diploma!
Dit voorjaar hebben we in het Markiezenhof weer een mooie collegereeks, die past bij de
tentoonstelling Hoge Luchten, die daar te zien is van april t/m juli 2022. De collegereeks
bestaat uit 3 colleges en gaat over lucht, wolken, weer en wind. Er is dus weer een hoop te
leren!
Wanneer:
Waar:
Tijd:

zondag 10 april, 15 mei en 3 juli.
de Hofzaal van het Markiezenhof
11.00 – 12.00 uur

Aanmelden kan via deze link:
https://www.museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/alles-over-lucht-en-wind/
Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij!
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Bericht van Stichting ZON

Eigenlijk kent iedereen binnen onze school de zonnetjes......dachten we!
Natuurlijk kennen de kinderen die al langer op onze school zitten ons. Maar waar we nu
eigenlijk achter kwamen is dat dat niet geldt voor alle kinderen bij juf Hannah in de klas.
Doordat Corona al 2 jaar er voor zorgt dat we niet samen kunnen spelen en leren, weten de
kinderen wel waar onze klas is, maar wat we nu doen.....en vooralsnog kunnen we dat nog
steeds niet laten ervaren.
Daar hebben we iets op bedacht en een echte film gemaakt die juf Hannah gaat laten zien in
de klas.
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Bericht van Mamaloe

Kinderopvang:
• De vastenavend is voorbij, vakantie is geweest en wij
gaan starten met thema ETEN EN DRINKEN.
•

Ter informatie: per 31-3-2022 zal de bibliotheek in
Halsteren verhuizen van de dorpsstraat naar
ontmoetingscentrum De Wittehorst. Door samen te
gaan wonen, kan de bibliotheek de openingstijden
aanzienlijk verruimen. Dat maakt het voor de
inwoners van Halsteren makkelijker om een bezoek
te brengen aan de bibliotheek en gebruik te maken
van het diverse aanbod van de collectie, kranten en tijdschriften. Het
ontmoetingscentrum krijgt daarmee nog nadrukkelijker de functie van huiskamer. Op
alle dagen dat de Wittenhorst open is, kan er dan gebruik worden gemaakt van de
bibliotheek.

Buitenschoolse opvang:
• Na de voorjaarsvakantie laten we de muziek achter ons en duiken we vol in thema
JUNGLE. We maken pandabrood, spelen kameleon, zoeken in het moeras en nog veel
meer spannende activiteiten die met jungle te maken hebben.
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