Heerlijke voorjaarslunch voor de kinderen!
Donderdag 29 maart hebben alle kinderen genoten
van een overheerlijke lentelunch die werd aangeboden door de ouderraad!

In deze nieuwsbrief o.a.:
Pagina 1
 Koningsspelen
 Studiedag team: PBS
 Zwemdiploma’s
Studiedag team over Positive Behavior Support

Belangrijke data:
April
3: Vrije dag alle kinderen
(studiedag van het team)
5: Theoretisch verkeersexamen
groep 7
17: Eindtoets basisonderwijs
groep 8 (3 dagen)
17: Gastles hunebedden groep 7
20: Einde schoolfruitactie
20: Koningsspelen
23: Gastles van de Brandweer in
groep 7
26: Proefjesles Wetsus groep 7

Dinsdag 3 april hebben de kinderen vrij, omdat we met het team een studiedag
hebben. Deze studiedag bereiden we als team de invoering van de Positive Behavior
Support voor. Wat gaan we deze keer doen:
 Waarden vaststellen
 Gedragsverwachtingen vaststellen (wat is het gedrag dat we verwachten en afspreken met elkaar)
 Welke beloningen worden er uitgedeeld
 Lessen maken: b.v. hoe bewegen we in de gangen en op de trap. Deze lessen
worden de komende maanden uitgeprobeerd.
Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich
richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Na de zomervakantie starten we in september met
een ouderavond om uit te leggen hoe PBS werkt
op onze school en hoe we hieraan werken.
We geloven in de kracht van een positieve benadering!
Meer informatie over PBS vindt u op: www.swpbs.nl

Dringend verzoek aan alle
autorijdende ouders
De veiligheid van de kinderen
staat boven alles voor ons als
school en ook voor u als ouder/ verzorger. We vragen u
daarom om zoveel mogelijk
lopend of op de fiets te komen
als u uw kind wegbrengt of
ophaalt.
Mocht het zo zijn dat u ècht
met de auto naar school moet
komen, parkeert u in de parkeervakken, bij de bios of iets
verder van school, zodat er
geen
gevaarlijke situaties
ontstaan doordat kinderen
tussen de auto’s door moeten op de fiets.
DE VEILIGHEID VAN DE
KINDEREN STAAT BOVEN
ALLES!

20 april Koningsspelen!
Op vrijdag 20 april zijn weer de Koningsspelen! Deze dag begint met een Koningsontbijt in de eigen klas en daarna
gaan alle kinderen hun best doen tijdens
de sportdag.
De sportdag voor de groepen 1/2 wordt op het
plein voor de groepen 1/2B en 1/2 C gehouden. De groepen 3 t/m 5 zijn vooral aan de
voorkant van het gebouw, bij de Krajicek
Playground. De groepen 6 t/m 8 wandelen na
het ontbijt naar de velden van ONB.
Binnenkort ontvangt u nadere informatie. Uw hulp is hard nodig!

In de kalender staat de
verkeerde datum voor
de Koningsspelen.

Zwemdiploma
behaald!
We feliciteren de volgende
leerlingen met het behalen
van het zwemdiploma:
A-diploma:
Deste Palta
Déan Veenstra
B-diploma:
Marije Bergsma
C-diploma:

Dylano v.d. Wal
Liam Gorter
Ilse v.d. Weg

