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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart

20:00 uur OV vergadering
12:15 uur werkgroep Pasen

Oud papier

8:20 uur pas naar binnen
Graag willen we er iedereen op wijzen dat de leerlingen vanaf 8:20 uur de school in mogen om hun
tassen leeg te maken.
De leerlingen van groep 1-2 mogen daarna lekker bij de tafels aan het werk gaan en de leerlingen
van groep 3 t/m 8 gaan nog even lekker naar buiten tot de bel gaat.
Happy Kids
De komende periode gaan we het hebben over de leuke dingen – die heen en weer kunnen in de
fanTAStische tas, maar ook emoties en het stellen van doelen komen aan de orde.
De leerlingen (gr.1-4) zullen het hebben over het herkennen van emoties, maar ook over hoe je er
mee om moet gaan. Hoe handel je wanneer je ziet dat iemand boos is en wat doe je wanneer je voelt
dat jezelf boos wordt? Best lastig..
In groep 5 t/m 8 zal het daarnaast gaan over het stellen van doelen, dat sluit dan weer mooi aan bij
het werken met een portfolio. We zijn daar natuurlijk vanaf groep 1 al mee bezig, wederom een mooi
overlap tussen Happy Kids en ons portfolio.
Gesprekken
Op 25 en 27 februari hebben de gesprekken plaatsgevonden.
Veel leerlingen waren inderdaad mee op gesprek, na de eerste onwennige tellen was het toch vooral
leuk. Eén van de leerlingen had (terecht) gezegd: nu praten jullie niet over, maar met mij.
Veel leerlingen konden ook hun verhaaltje wel doen en hun vragen stellen.
We hopen dat er de volgende keer nog meer leerlingen van groep 3 t/m 8 aanwezig zullen zijn.
Portfolio
De portfolio’s zijn inmiddels voor het overgrote deel al lang weer in school. Dat
moet natuurlijk ook, want er wordt regelmatig in gewerkt.
Een aantal ouders vond het lastig om te zien wat er nu bij welke groep hoort en
hoe je sommige dingen moest lezen, maar over het algemeen zijn de portfolio’s
heel positief ontvangen.
We worden zelfs door ‘vreemden’ aangesproken op het mooie portfolio.
De werkgroep Pasen
De ouders van Stijn, Leroy, Tygo/Nora/Vera, Brent, Stijn/Mike, Ruben, Thijs/Femke hebben zich voor
deze werkgroep aangemeld.
Het overleg start om 12:15 uur, de leerlingen kunnen (bij mooi weer) even buiten blijven spelen.

Oud papier
Wist u dat… de container iedere dinsdag en vrijdag geleegd wordt?
de container deuren aan de achterkant heeft?
we het enorm op prijs zouden stellen wanneer iedereen het papier zo ver mogelijk
achter in de container zet?
we dan nog meer in de container kunnen houden en er nog minder uit rolt?
ouders zelfs de buurt doorgaan om het verwaaide papier uit de tuinen te halen?
ouders tijdens het wachten op de bestelling (shoarma / patat) of bij het halen van
kinderen het oud papier achter in de container stapelen zodat er meer in kan?
we heel blij zijn met deze ouders?
er vorige week weer 1820 kg is ingeleverd?
dit door de OV weer gebruikt kan worden voor leuke dingen in school?
AVG – foto’s
De wet op de Privacy…
Iedere ouder heeft voor de leerlingen een formulier ingevuld wie op welke plaats op de foto
gepubliceerd mag worden. Onder schooltijd hebben we ons daar aan te houden en dat maakt het
plaatsen van foto’s een heel stuk ingewikkelder.
We hebben de bovenschools ICT-er om raad gevraagd en hij raadt ons aan alleen als teamleden
foto’s te maken en in de app te zetten. Bij evenementen onder schooltijd zullen wij dus zelf de foto’s
gaan maken.
Wanneer een leerling jarig is, maken veel ouders even een paar foto’s in de klas. Dat begrijpen wij,
maar we vragen u zich te beperken tot foto’s van de jarige job. Dus geen andere leerlingen (en
leerkrachten) op de foto.
We begrijpen dat dit een impopulaire maatregel is, maar we hopen op uw medewerking.
Persoonlijk damtoernooi

Woensdagmiddag 4 maart vindt weer het Persoonlijk Schooldamkampioenschap van
Gramsbergen plaats in De Binder te Gramsbergen.
Aanvang 13.30 uur, 13.15 uur graag aanwezig.
Je kunt je hiervoor opgeven bij
 Leo Peters op e-mail: petersleo@caiway.nl of telefonisch 0613363644
 Ab Lenters op e-mail: ida.lenters@hotmail.com of telefonisch: 0524562185.
Geef even bij de opgave aan in welke groep je zit!!
Groet Leo Peters
6 april
Op maandag 6 april zal er in Gramsbergen volop aandacht zijn voor het feit dat de bevrijding van
Gramsbergen 75 jaar geleden is geweest.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zullen hier een actieve rol in spelen.
Binnenkort zal het programma definitief worden en dan hier ook worden gedeeld.

