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Elke eerste week van een nieuwe maand wordt er een nieuwsbrief gemaakt met wetenswaardigheden over
onze school. Veel leesplezier.

Activiteiten in de maand april

(voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
13 April Stakingsdag (heel de school is gesloten)
17 April Cito Eindtoets groepen 8
18 April Cito Eindtoets groepen 8
19 April Cito Eindtoets groepen 8
20 April Koningsdag en starten we met een koningsontbijt
20 April Continurooster groepen 5 t/m 8
Op Vrijdag 20 April is er een continurooster. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn om 14.15 uur uit.
Daarna start de meivakantie.

Sociale Veiligheid
Goed gedaan!
In een moderne open samenleving vol
keuzemogelijkheden waarin media en
moderne communicatiemiddelen en grote
rol spelen, hebben kinderen te maken met een grote diversiteit aan voorbeeldgedrag en uiteenlopende
reacties op hun eigen gedrag. Al die verschillen zijn voor veel kinderen verwarrend. De kreet ‘Doe eens
gewoon!’ is dan niet meer voldoende, want wat is ‘gewoon’?
‘Goed gedaan’ geeft kinderen meer zicht en grip op hun emoties, gedrag en het omgaan met elkaar. Zodat
ieder kind weet wat er verwacht wordt, waarom dat gevraagd wordt en weet hoe hij of zij dat kan
aanpakken. Opdat ieder kind op school zichzelf en anderen beter gaat begrijpen en leert hoe hij of zij
zichzelf positief kan aansturen.
De afgelopen 2 maanden zijn de kinderen bezig geweest met de volgende onderwerpen:
Les 9 Allemaal anders
Les10 Wat denk ik?
Les 11 Kiezen!
Les 12 Jezelf de baas.
En de komende weken komen de volgende lessen aan bod:
Les13 Eerlijk waar?
Les 14 Vrienden
Les 15 Ken jezelf

Les 16 Wensen en dromen
De onderdelen per les zijn:
• een kort verhaal als inleiding;
• duidelijk omschreven, direct uit te voeren gevarieerde activiteiten;
• leuke en nuttige werkbladen;
• mogelijkheden tot herhaling en doorwerking van het geleerde op school en thuis

Experimenteren met de gekke professoren van Mad
Science! (groepen 1 t/m 8)
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus
verzorgen op Juliana van Stolberg, waar de kinderen van groep 1 t/m
8 zich voor kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show op 9-4-2018.
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.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme
Elementen? Maak kennis met de wetten van Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en
leer alles over onze aardkorst. Experimenteer met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag
met "coole" proefjes over warmte. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen.
Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de
wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke
vaardigheden, voor nu en later. 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:
Dinsdag 22-5-2018
Dinsdag 29-5-2018
Dinsdag 5-6-2018
Dinsdag 12-6-2018
Dinsdag 19-6-2018
Dinsdag 26-6-2018
Starttijd: 15.30 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 27-4-2018
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

KONINGSDAG 20 APRIL
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Alle kinderen krijgen ontbijt op school ( groep 4 t/m 8 graag bestek meegeven)
Continurooster groepen 5 t/m 8 (lunch zelf meenemen)
Tussen 11.30-12.30 uur is er verkoop van spulletjes op kleedjes (zie reeds ontvangen aankondiging).
Uiteraard alleen voor de kinderen die dit leuk vinden om hier aan mee te doen.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 die zelf of in een groepje iets willen verkopen moeten begeleid
worden door een of meerdere volwassenen. U dient dit zelf te organiseren. De
Kinderen die iets willen verkopen mogen dit op vrijdag 20 april mee naar school nemen, alles wat
niet verkocht is gaat terug mee naar huis.
De kinderen die spullen willen verkopen mogen zich om 11.00 uur melden bij het klimtoestel
(de begeleidende ouder van de groepen 1 t/m 4 haalt het kind zelf op uit de desbetreffende groep.
Vanaf 11.30 uur start de verkoop. Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 geldt dat ze in de eigen
groep blijven tot ze door een begeleider/ouder worden opgehaald. De school is uit voor de groepen
1 t/m 4 om 12.00 uur.
De verkoop loopt door tot 12.30 uur.
De kinderraad heeft bedacht dat de opbrengst besteed wordt aan zitplek-huisje voor op het plein. Er
staat een bus klaar waar de opbrengst in gedaan kan worden.

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR HET ONDERHOUD VAN DE SCHOOLTUIN
Wij zijn op zoek naar iemand (een vader/moeder/opa/oma/buurman) die het leuk zou vinden om onze
schooltuin bij te houden.
Bent u geïnteresseerd, of kent u iemand met “groene vingers” die dit leuk vindt om te doen, neemt u dan
contact op met onze school op het mailadres administratie.jvs@wvoranje.nl of loop gewoon even binnen.

OUDERAVOND
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een ouderavond over ons leesonderwijs.
In de jaarkalender hadden we voor deze avond de datum 10 april gereserveerd. Deze komt te vervallen.
Een nieuwe datum wordt nog bekend gemaakt.

