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Even bijpraten
Goed nieuws! In aanloop naar de aangekondigde versoepelingen die op 26 juni in te lijken gaan hebben we nu
alvast kunnen besluiten om de mondkapjesplicht voor het schoolplein op te heffen. Binnen hanteren we dat wel
nog totdat de versoepelingen echt definitief wereldkundig worden gemaakt. Mocht de leerkracht (van groep1/2) of
u als ouder het toch prettiger vinden om bij het halen en brengen aan de deur een mondkapje te dragen dan bent u
daar natuurlijk vrij in.
Wat was het enorm warm de laatste paar dagen, niet normaal. Gelukkig hadden we gisteren de studiedag
waardoor ons een warm klaslokaal op een lange schooldag bespaard gebleven is en konden de kinderen thuis
lekker verkoeling zoeken. Als team hebben wij gisteren het nieuwe jaarplan vormgegeven. Komende week worden
de puntjes op de i gezet waarna het naar de MR kan. Nieuw dit jaar is, dat we het ook met het college van bestuur
inhoudelijk bespreken én met een andere school uit ons cluster. Hoe meer ogen meekijken hoe scherper we
kunnen focussen op het behalen van de door ons gestelde doelen.
Deze week heeft voor mij vooral in het teken gestaan van het voeren van sollicitatiegesprekken. Vanuit het
Nationaal Programma Onderwijs is geld beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het onderwijs, zeker na
dit coronajaar. Om kinderen meer eigenaar te kunnen laten worden van hun eigen leerproces en de kinderen beter
te kunnen volgen in hun eigen ontwikkeling (i.p.v. het gemiddelde kind in Nederland) gaan we inzetten op extra
deskundigheidsbevordering op het gebied van rekenen, van de ontwikkeling van het jonge kind, Gynzy, maar ook
willen we graag onderwijsassistenten in gaan zetten. Vandaar die sollicitatiegesprekken. Door de inzet van
onderwijsassistenten komt er bijvoorbeeld meer ruimte om kindgesprekken te gaan voeren over welbevinden en
doelen die ze willen gaan behalen op leergebied en sociaal gebied. Maar ook om het onderwijs steeds
gepersonaliseerder te kunnen maken. Duimt u met me mee op een positieve uitkomst?

Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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Strikdiploma
In groep 6R hebben we onlangs gepraat over welke diploma’s je al had behaald. Zo kwam het zwemdiploma, een
Pieten-diploma en Prikdiploma aan bod, maar ook het strikdiploma. Pien Engelen uit de groep gaf meteen aan dat ze
nooit het strikdiploma had behaald. Meneer Robert vroeg of ze dan wel al kon strikken, Pien gaf aan dat te kunnen. Om
dit te bewijzen haalden we meteen het oefenbordje vanuit de onerbouw naar de groep en heeft Pien (nadat ze eerst
thuis nog extra had mogen oefenen) laten zien inderdaad te kunnen strikken. Het bewijs is te zien op de foto’s. Nu
hopen we in groep 6R dat de onderbouwjuffen dit berichtje ook lezen en ze Pien alsnog haar zo gewenste strikdilploma
kunnen bezorgen. We wachten af!
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Sportdag Schoolverlaters
Dinsdag 15 juni vertrokken groep 80 en 8p om kwart voor negen s morgens naar Blerick waar in plaats van de
Maasduinen gingen we daar survivallen, we hebben zes spellen gehad en ieder spel duurde drie kwartier, De spellen:
Indoor stormbaan, Outdoor stormbaan, Boogschieten, Architect ( Waarmee je elkaar beschiet met bogen met zachte
punten ), Bubbel Voetbal en nog een samenwerkingsspel. Beide klassen zij heel actief geweest en ze hebben veel plezier
gehad.
Zino (groep 8O)

Er waren 6 vakken. Alle vakken vond ik echt tof! Bij bubbelvoetbal was ik een beetje wild bezig. Gelukkig heb je daar wel
bubbels waardoor je niet al te hard valt. Eigenlijk voel je de grond dan geeneens. Daarna had je ook
Samenwerkingsopdrachten en zo. Daar moest je samen iets doen bijv. het zeil omdraaien zonder dat iemand het gras
raakt. Het derde vak was Archery teck. Daar had je zo'n zachte pijlen en daarom mocht je ook op elkaar schieten. Dan
kregen we ook boogschieten alleen mochten we niet op elkaar schieten maar op een doel. Daar kreeg je punten voor. In
het midden dus het meest. Het was zelfs met echte pijlen! Nu komt de stormbaan. Daar had je een parcourtje dat je
moest doen. Je begon met een trap die omhoog ging (niet een echte trap maar meer balken) dan had je nog een balk
bovenop en dan ging je weer naar onder. Ik wilde het doen alleen heb ik hoogtevrees. Als je dat had gehaald ging je
door bij banden. Daar moest je doorheen springen. Ik sloeg natuurlijk mijn voet om maar dat maakt niks uit. Als je dat
had gedaan ging je door bij boomstammen. Gewoon vloer is lava. Sommige kinder (waaronder ik) deden het in een
rechte lijn, sommige deden het rustiger. Dan moest je het doen met een voorwerp. En op het laatst hadden we nog een
estafette-race ook met vloer is lava. Het laatste vak was krachttraining. Daar werd je echt moe van. Je kon gelukkig
soms wat trucjes doen om het niet de doen :D. Later gingen we weer terug naar school. Dit was een hele leuke dag!
Jakub (groep 8P)
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