Vrijdag 15 maart les en ‘t Frietkarreke
Het team heeft besloten om niet te gaan staken op vrijdag 15 maart aanstaande. We staan achter
de reden van de staking (meer investeringen in het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs
te kunnen blijven waarborgen), maar we willen u hiermee niet belasten.
Zoals bekend wordt het steeds moeilijker om invallers te vinden. Het kan in de toekomst zijn dat
we uw hulp nodig hebben bij de opvang van de kinderen als er bij een zieke leerkracht, geen
invalleerkracht is. Dan hopen we op uw steun, nu gaan we niet 'onnodig' de kinderen thuis laten.
Om deze dag toch iets ludieks te doen, hebben we besloten om tussen de middag ’t Frietkarreke
te laten komen. De kinderen hoeven op deze dag geen lunch mee te nemen. Ze krijgen allemaal
een frietje en een snack van de school. Indien uw kind dit niet lust of niet mag hebben, geef dit
dan door aan de eigen leerkracht en geef uw kind een alternatieve lunch mee naar school.
Logopedie Educto
Na de voorjaarsvakantie zal de logopedie op school, gegeven door logopediste Nienke Kerstens,
voortaan op dinsdag zijn in plaats van op vrijdag.
Verrijking
Na de voorjaarsvakantie zal Pepijn Battes (leerkracht groep 8 in Hoogerheide en eigenaar van het
bedrijf Hulp in Onderwijs) samen met IWAZ (kunstenaar, www.iwaz.nl) de verrijkingslessen gaan
vormgeven. De kinderen gaan aan een omkaderde opdracht werken, passend binnen thema 3.
De kinderen werken toe naar een presentatie, waarbij onder andere hun creativiteit en 'out of the
box' denken wordt gestimuleerd. De kinderen leren onderzoek te doen en de gegevens hiervan te
interpreteren. Kortom, we denken hiermee een mooie verdieping te geven in ons
verrijkingsonderwijs. De eerste week na de vakantie komen ze kennis maken met de kinderen,
vanaf 21 maart starten de lessen.

Informatieavond Leer- en Veerkracht
Op woensdag 6 februari was informatieavond voor de ouders. Dit was een leerzame avond voor
de ouders en ons team. Het is fijn om samen te sparren en te leren. Hopelijk hebben wij jullie
tijdens deze avond ook meer inzicht gegeven in hetgeen wat we met de kinderen doen ten
aanzien van hun welbevinden. Nogmaals bedankt voor jullie interesse en aanwezigheid!

Dagopvang van 0 t/ m 12 jaar
In samenwerking met Kinderopvang Mamaloe gaan wij dagopvang realiseren op school. Om dit
te kunnen realiseren zal er een slaapkamer gemaakt worden in het lokaal van de peuteropvang in
combinatie met een stukje van de hal bij de peuters. De bouwplannen zijn klaar en als de bouw
niet te veel op zich laat wachten dan hopen wij dit na de meivakantie gerealiseerd te hebben. Dit
heeft een mooie toegevoegde waarde voor onze school. Wij kunnen dan alle kinderen opvangen
in tegenstelling tot nu, waarbij sommige jongere broertjes en/ of zusjes op een andere locatie
opgevangen moeten worden. De kinderopvang zal niet ten koste gaan van de huidige
peuteropvang. De kinderen blijven dezelfde uitdaging in hun ontwikkeling aangeboden krijgen.

Steenbergse Courant
Vorige week stonden wij in de krant met een mooi stuk over onze school. RTL Nieuws heeft een
onderzoek gedaan naar hoe de scholen scoren op de eindtoets (zie de link):
https://www.rtlnieuws.nl/scholentest
Wij hebben ruim de hoogste score gehaald in Steenbergen. Daar zijn we natuurlijk erg trots op!
Dit is niet vanzelf gegaan. Hier heeft het team met de kinderen hard aan gewerkt. Zo zijn we de
leerlijnen goed in kaart gaan brengen, leerdoelen met de kinderen gaan stellen en hebben we
het automatiseren mede door middel van bewegend leren getraind.
Studiedag 25 maart
Op maandag 25 maart zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan de vierde studiedag Leer- en
Veerkracht.
Activiteiten in maart:
12 maart
15 maart
17 maart
18 maart
20 maart
22 maart
25 maart

Inloopspreekuur CJG
groep 1 tot en met 8 les, frietkar komt
Schoolvoetbaltoernooi groep 6, 7 en 8
Start thema 3, alle groepen
Opschoonactie Gemeente Steenbergen, alle groepen
Scholendebat groep 7 en 8
Studiedag, alle kinderen vrij

