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Maandag 21 maart

LET OP!!! Alle leerlingen zijn vrij van
donderdag 24 maart tot en met maandag 28 maart.
Koffieochtend en
Nederlandse les voor
ouders 08.30 uur (C)
SSV Aikido 16.00-18.00
Dinsdag 22 maart
Rapportavond
Extra gym voor leerlingen
van de groepen 7, 8 en N4:
Voetbal

Rapporten
Dinsdag 22 maart is de rapportavond voor leerlingen van de groepen 3 tot en met 7. U
heeft hier eerder een brief over ontvangen. Naast het rapport zullen ook de resultaten
van de M-toetsen van Cito met u besproken worden. Sinds dit schooljaar doen wij dit aan
de hand van de leerlingkaart. Ouders van leerlingen in groep 7 krijgen tevens het préadvies van hun kind.
Wij verwachten alle ouders op gesprek. Er worden geen rapporten aan leerlingen mee
naar huis gegeven. Mocht u op de aangegeven datum niet kunnen, dan verzoeken wij u
vriendelijk doch dringend om zelf een nieuwe afspraak te maken met de leerkracht van
uw kind.
Heeft u moeite met de Nederlandse taal, neemt u dan gerust iemand mee die
voor u kan tolken!

SSV Flagfootball
Woensdag 23 maart
SSV voetbal en turnen
Veldvoetbaltoernooi
jongens en meisjes uit
groep 7, 8 en N4

Hoofdluis
Bij een aantal leerlingen aan de locatie Carnissedreef is hoofdluis
geconstateerd. Vandaag is daarom een luizencontrole gehouden. Mocht
uw kind ook hoofdluis hebben, dan zal de leerkracht hierover contact met
u opnemen.
Hoofdluis is goed te behandelen. Bij de drogist (bijvoorbeeld Kruidvat of Etos) of
apotheek kunt u hiervoor het juiste middel kopen. Na behandeling kan een leerling weer
naar school. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u dit vinden
op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

Donderdag 24 maart
Studiedag
ALLE LEERLINGEN ZIJN
VANDAAG VRIJ!!!

Vrijdag 25 maart
Goede vrijdag
ALLE LEERLINGEN ZIJN
VANDAAG VRIJ!!!

Bibliotheek bezoek
Schakelgroep 1 en 2 hadden maandag veel leesplezier in
bibliotheek Charlois. Twee moeders gingen mee en hebben hun kind
gelijk lid gemaakt van de bibliotheek. Helemaal gratis! U kunt ook uw
kind lid maken van de bibliotheek. Het enige wat u moet meenemen
is het paspoort van uw kind. Daarna kunnen de kinderen tot hun 18e
jaar genieten van heel veel mooie, grappige en leerzame boeken!
Dag van het Kinderboek
Op zaterdag 2 april is de Nationale dag van het Kinderboek. Op vrijdag 1 april willen wij
hier op school aandacht aan besteden. Die dag wordt ook het nieuwe
Kinderzwerfboekenstation voor de Schakelgroepen geopend. Van de Stichting
Kinderzwerfboeken hebben we een kastje en boeken gekregen. Het is belangrijk dat de
kinderen zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en lezen. Boeken lezen helpt hierbij!
In de hal aan de Carissedreef staat al een Kinderzwerfboekenstation. Je kunt lezen,
nemen, lenen en geven. Er wordt hier veel gebruik van gemaakt en dat is TOP!
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Schoolfruit
Komende week krijgen de leerlingen appel, sinaasappel en waspeen aangeboden.
Omdat de leerlingen op donderdag en vrijdag vrij zijn, zal het fruit op dinsdag en
woensdag worden aangeboden. U hoeft aankomende dinsdag dus NIET zelf voor een
gezonde pauzehap te zorgen.

Onderzoek VADERbetrokkenheid
Dinsdag 29 maart

Wij vinden ouderbetrokkenheid enorm belangrijk. In het kader van dit
onderwerp zal daarom binnenkort een onderzoek plaatsvinden. Dit
onderzoek is specifiek gericht op VADERS en wordt door Naomi Uni,
een student van de Hogeschool Rotterdam gehouden. Doel van het
onderzoek is inzicht te krijgen in de onderwijsondersteuning van
vaders van leerlingen van 9 tot en met 12 jaar.
Bent u een vader van een van onze leerlingen, dan wordt u binnenkort
mogelijk benaderd met de vraag of u aan het onderzoek deel wilt nemen.

Woensdag 30 maart

Maatwerk begrijpend lezen
Tijdens de lessen van maatwerk begrijpend lezen kregen de leerlingen van groep 7 de
opdracht om van een tekst een samenvatting van maximaal 12 zinnen te maken. En
het maken van een goede samenvatting valt niet altijd mee! Door het gebruik van
signaalwoorden leren de kinderen zinnen samen te voegen en er verbanden in te
leggen. We willen graag twee goede voorbeelden met u delen!
Alarmbellen voor de bij!

Donderdag 31 maart

40% Van de bijensoorten is in gevaar, daardoor daalt onze voedselproductie met minstens 10%.
Dieren kunnen dan ook uitsterven. Er zijn 20.000 bijensoorten over de hele wereld, behalve op
de Noordpool en Zuidpool. Bijen zorgen ervoor dat gewassen groeien door zaadjes van de ene
naar de andere plant over te brengen. Dat noemen we kruisbestuiving. Door bijen kunnen we
meer groenten eten en andere soorten dingen. Alleen al in Europa zijn er 7 miljard bijen te
weinig. Er zijn verschillende oorzaken: één ervan is dat bijen te weinig voedsel kunnen vinden,
ook het toenemende gebruik van landbouwgif is bedreigend voor de bij. En klimaatverandering
speelt een rol. Het helpt de bij om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Gewassen kunnen
dan op een andere manier worden gekweekt. Het helpt ook als mensen zich meer bewust
worden. En mensen kunnen bloemen met nectar in hun tuin of op balkons zetten.
Alarmbellen voor de bij!

Vrijdag 1 april

Door: Geneviéve & Disherello (groep 7A)

Door: Lena (groep 7B)

Het gaat niet goed met de bijen, ze worden met uitsterven bedreigd. Als er minder bijen komen,
is er minder voedsel en wordt ons eten schaars. 40% van de bijensoorten is in gevaar en
daardoor ook een groot deel van onze voedselproductie. Bijen leven van nectar en stuifmeel.
Het aantal soorten bijen wordt geschat op 20.000. Ze komen overal op de wereld voor, behalve
op de Noord- en de Zuidpool. Door zaadjes van de ene naar de andere plant over te brengen,
zorgen de bijen ervoor dat gewassen groeien. Dat noemen we kruisbestuiving. Er zijn nu al 7
miljard bijen te weinig en daar zijn verschillende oorzaken voor. Eén daarvan is dat ze geen
voedsel kunnen vinden, een tweede is dat boeren heel erg veel van landbouwgif gebruiken en
de derde oorzaak is de klimaatverandering. Hoe kunnen wij tegen deze grote ramp ingaan?
Bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer bewust worden van het belang van
de bijen en meer bloemen laten groeien!

