Nieuwsbrief maart 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Welkom nieuwe leerlingen
De kinderen die gaan starten op de Singel wensen wij veel speel- en leerplezier toe!

Bieb
Na de vakantie wordt de bieb vanaf woensdag 9 maart weer verzorgd door de biebouders.
De planning zoals deze op de kalender staat wordt dan weer aangehouden.
Wij willen juf Esther bedanken voor het verzorgen van de bieb in de afgelopen periode.

Luizencontrole
Ook de ouders die de luizencontrole verzorgen mogen weer op school komen.
Dit betekent dat op de woensdag na de vakantie (9 maart) de haren weer worden
gecontroleerd.
Graag zorgen voor kapsels zonder gel en niet al te ingewikkelde staarten/vlechten.

Juffendag
Woensdag 16 maart vieren we in de ochtend juffendag.
Meer informatie volgt later van de eigen leerkrachten via parro.

Kleding-en speelgoedbeurs
Ook de kleding-en speelgoedbeurs in april mag weer doorgaan.
Meer informatie volgt nog, maar gooi kleding en speelgoed dus niet weg, maar bewaar het
voor de beurs.

Studiedagen
Het team is de afgelopen studiedag weer bezig geweest met de coöperatieve leerstrategieën
van Kagan! Verder werden de leerkrachten begeleid door de docenten van Learning Design
Studio en is er weer een stapje gemaakt met het kindgericht werken.
Op woensdag 30 maart is er een studiedag, dan gaan we weer met bovengenoemde
onderdelen aan de slag.
Alle kinderen zijn die dag vrij.

Doyo-lessen
Na de vakantie starten voor de groepen 5 t/m 8 op maandagochtend doyo-lessen. Deze
worden onder schooltijd gegeven.
De Doyo cursus is ontwikkeld om te zorgen voor een veiliger klasklimaat. Hierbij kunt u
denken aan het oplossen en/of voorkomen van pesten, groepsdruk of meeloopgedrag en het
bevorderen van houding, uitstraling en oplossend vermogen. Uniek aan de Doyo lessen is
dat het de leerlingen op een leuke en fysieke manier uitdaagt zelf te werken aan het
oplossen van problemen. Bij de lessen van Doyo gaat het niet om het aanleren van
vechtsporttechnieken. Aan de hand van thema’s uit de sport zoals grenzen stellen, respect
hebben voor ander, zelfbeheersing en incasseringsvermogen krijgen de deelnemers de
benodigde vaardigheden aangereikt. Door de indirecte vormen van contact leren kinderen op
een speelse en fysieke manier zichzelf kennen en rekening te houden met elkaar.

Verjaardagen
Wij wensen alle kinderen die in maart jarig zijn een fijne verjaardag!
Zij mogen, als ze dat willen, ook weer de klassen rond met hun kaart zodat alle juffen en
meesters hun naam hier op kunnen zetten

