Nieuwsbrief 24 februari 2017
maandag 6 maart

De school begint weer. Luizencontrole

donderdag 9 maart

Avond over ‘Andere schooltijden’

zaterdag 11 maart

Tuinwerkochtend

dinsdag 14 maart

Muziekvoorstelling ‘Vuilnismannen’ voor groep 7 en 8 in de
Hoenderik

woensdag 15 maart

Kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen rapport mee naar huis

maandag 20 maart

Groep 8 Sterrenwacht

vrijdag 17 maart

Volgende nieuwsbrief

Lief en leed
Enkele weken geleden is na een kort ziekbed de man van
juf Joke, Henk Kelder overleden. Een heel ingrijpende
gebeurtenis voor juf Joke en haar (klein)kinderen.
Als collega’s zijn we diep geraakt door deze verdrietige
gebeurtenis.
Verschillende ouders en kinderen waren erbij toen er
gelegenheid was om te condoleren.
We begrijpen dat het voor de kinderen in de groep van juf
Joke lastig te begrijpen is. De man van juf Joke is overleden
en juf Joke is niet op school. Ongemerkt kan deze
gebeurtenis kinderen een bang gevoel geven, een
luisterend oor en begrip is daarom belangrijk.
Juf Mieke is afgelopen dinsdag in haar groep geweest om
samen te praten over wat er is gebeurd en om iets te
maken voor juf Joke. Want dat is altijd fijn, iets doen voor iemand die verdriet heeft. We wensen juf
Joke vanaf deze plaats veel sterkte toe. De bedoeling is dat ze na de vakantie de draad op school heel
rustig aan gaat oppakken.
Carnaval: opnieuw groot feest op ‘Hof van Bueren’
En ook het gewone leven gaat door… Vandaag was het een
fantastische dag! Prins Sten en prinses Renske werden trots
binnengehaald. Voortgeduwd door meester Jos kwamen ze
via de Piersonstraat naar ‘Hof van Bueren’. Daar werd de
scepter overhandigd en kon het feest beginnen. Na de
proclamatie volgde de polonaise met de prins en prinses
voorop. Tijdens de playbackshow zat de sfeer er goed in. Ook
nu weer waren er zoveel goede acts dat het lastig was voor
de prins en prinses om een keuze te maken voor het beste
optreden. Het was een gezellige dag, waarop we met veel
plezier terugkijken!

Voorjaarsvakantie
We hebben het gevoel dat we nog maar net zijn begonnen en de
voorjaarsvakantie staat alweer voor de deur. We wensen iedereen
een fijne week toe! Op maandag 6 maart staan de schooldeuren
weer open en vindt zoals gebruikelijk de luizencontrole plaats.

Kangoeroewedstrijd
Donderdag 16 maart is er weer de kangoeroewedstrijd voor
een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8. De kangoeroe
komt uit Australië, net als deze wiskunde wedstrijd. Inmiddels
is het de grootste rekenwedstrijd in Nederland! De kinderen
krijgen allerlei ingewikkelde sommen en puzzels. Een aantal
weken later volgt de uitslag.

Rapporten en 10-minutenavonden groep 3 t/m 7
Op woensdag 15 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun
tweede rapport.
Op dinsdag 21 en woensdag 22 maart vinden de 10minutenavonden plaats voor de groepen 3 t/m 7.
Vrijdag 10 maart krijgt uw kind een 10-minutenbriefje mee naar huis.
U kunt het invulstrookje uiterlijk woensdag 15 maart weer op school
inleveren. Op vrijdag 17 maart krijgt u dit via uw kind retour met
daarop de dag en tijdstip van het gesprek.

Week van de Lentekriebels 20-24 maart 2017
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?
Ouders en leerkrachten komen dagelijks situaties tegen
waarin de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen
een rol speelt. Kinderen ontdekken hun eigen lichaam,
vriendschappen en verliefdheden gaan een rol spelen en
kinderen hebben hierover allerlei vragen.
Relationele en seksuele vorming is heel breed. We zullen het
hebben over respectvolle omgang, een positief zelfbeeld, weerbaarheid, verschillen tussen jongens
en meisjes, veranderingen in de puberteit, verliefdheid en voortplanting. De onderwerpen die aan de
orde komen, zijn afgestemd op de leeftijden van de kinderen. Zij kunnen uiteenlopend reageren op

lessen over relaties en seksualiteit. We zullen dan ook zorgen voor een veilige sfeer. Wanneer u
hierover vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind(eren).

Herinnering: tweede informatieavond over Andere schooltijden op 9 maart a.s.
Zoals u weet, vindt op donderdag 9 maart a.s. de tweede
informatieavond over Andere schooltijden plaats.
Tijdens deze avond, die om 20.00 uur begint, worden ervaringen
uitgewisseld van direct betrokkenen van scholen die reeds met
beide modellen werken (model Herveld en model gelijke dagen).
Voor alle duidelijkheid: het staat niet vast dát we andere schooltijden gaan hanteren, maar dit is hét
moment om mee te denken en mee te praten over deze mogelijke verandering op de LvB en uw
inbreng is daarbij essentieel. We rekenen dan ook op uw komst!
Het programma ziet er als volgt uit:
19.50 uur
Inloop met koffie en thee
20.00 uur
Welkom
Korte presentatie door meester Jos
Ervaringen van anderen (directeur / leerkrachten /
ouders)
20.40 uur
Pauze
20.55 uur
Vragenuurtje
21.25 uur
Vervolgtraject en afsluiting van de avond
Zowel bij de kleuters als in De Meent hangen muurkranten waar u uw mening /vraag /opmerking
kwijt kunt. Ook op de website is er een apart kopje met Andere schooltijden, presentaties,
argumentenkaart
http://www.lvbueren.nl/images/downloads/Andere_schooltijden/argumentenkaart.pdf , verslagen
enz. http://www.lvbueren.nl/ouders/andere-schooltijden
In verband met de organisatie vragen we u het strookje dat uw (oudste) kind meekreeg in te leveren
vóór 7 maart a.s. bij de groepsleerkracht. U kunt zich ook aanmelden via info@lvbueren.nl
Vragen kunt u vooraf mailen of op het strookje schrijven.
Met vriendelijke groeten, de werkgroep ‘Andere schooltijden’

Schoolfotograaf
Op dinsdag 2 en woensdag 3 mei a.s. komt de
schoolfotograaf op de LvB. Oók voor de
kinderen van Peuterpret.
Nadere informatie volgt. Zet u de datum vast
in uw agenda?

Wie helpt ons aan voordelige ‘Kikkerboeken’ en -handpoppen?
De komende tijd heeft de Jumbo een leuke en voor de kleutergroepen
interessante spaaractie. O.a. prentenboeken en handpoppen van
Kikker (Max Velthuijs) kunnen hiermee heel voordelig worden
aangeschaft. Kleuters zijn gek op Kikkerboeken en het is fijn om deze
boeken en handpoppen in de boekenhoek te hebben en er in de klas
mee bezig te zijn.
Onze vraag: wilt u met ons meesparen? Wanneer u boodschappen bij
de Jumbo doet, kunt u de zegeltjes die u ontvangt, wanneer u er zelf
niets mee doet , aan juf Mieke geven, of ze in een enveloppe doen en
deze in de brievenbus bij de administratie stoppen.
Alvast heel hartelijk bedankt!

Berichtje van de Vluchtheuvelgemeente
Uitnodiging voor de Meespeelviering op zondag 5 maart 2017 om 10.00 uur in de Vluchtheuvelkerk,
Bakkerstraat in Zetten
De meespeelviering in de Vluchtheuvelkerk is bedoeld voor alle
mensenkinderen, van jong tot oud. Bijbelverhalen worden interactief
verteld, waarbij op denken, voelen, doen en ervaren een appel
wordt gedaan.

In deze meespeelviering gaat het over Esther. De koning en de
koningin vieren een enorm groot en langdurig feest, alsof er
aan het carnaval geen einde komt. Nu vieren ze dat niet met
elkaar maar ieder apart: de koning met de mannen en de
koningin met de vrouwen. En natuurlijk is iedereen in de
mooiste feestkleding gekleed. Dus haal je zondagse kleren uit
de kast en kleed je prachtig feestelijk aan. Als man of als vrouw dat maakt niet uit.
Welkom op het feest!

