APRIL 2019

Kringloop

9

T E V R E D E NH EID S PE ILI NG
AGEN DA

April

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze school. Hiervoor is

12 Koningsspelen.
Continurooster
19 Meivakantie

uw informatie onmisbaar. Om die reden zetten we om de 2 a 3 jaar tevredenheidspeilingen
uit, bij leerkrachten, kinderen (unit 5 t/m 8) en ouders.
We verzoeken u om die reden deze compacte vragenlijst voor ons in te vullen. De vragenlijst
zal ingaan op de vraag of uw kind zich prettig en veilig voelt op school, of u vindt dat uw kind
goed les krijgt en of uw kind voldoende ondersteund wordt.

Mei

Ook zijn wij benieuwd of u vindt dat u voldoende geïnformeerd wordt door de school.

6 Studiedag
7 Weer naar school
14 Mad Science
demonstratie
3 t/m 8
16-17

Gastlessen Bieb

Deze week krijgen al onze leerlingen een briefje met een site en inlogcode mee. Deze
gegevens geven u toegang tot een digitale vragenlijst. In principe proberen we voor elk
gezin 1 code mee te geven. Mocht u toch meerdere codes ontvangen, mag u ook voor
meerdere kinderen de vragenlijst invullen (mag, maar hoeft niet).
Invullen kan tot uiterlijk 30 april.
Alvast hartelijk dank voor uw input en uw tijd!

27, 28, Studiedag
29
30, 31

Hemelvaart
vakantie

Juni

1 A P R I LG R APP EN
Via MSI hebben we de ouders / verzorgers van unit 6 t/m 8 geïnformeerd over een test die

10 2e Pinksterdag

we vanaf maandag 1 april zouden gaan afnemen. Een test om te kijken of leerlingen
eigenlijk wel "nep-nieuws" zouden kunnen herkennen.
Veel kinderen herkenden dit gelukkig al als nep-nieuws, wat ook klopte.
Een mediawijsheid grap in het kader van 1 april!
In de onderbouwgroepen hebben veel kinderen een hoofdluis controle via het digibord
ondergaan. Hoofd tegen het bord en kijken wat de uitslag was ….. de tekst "1 april !"

MA D S CI EN CE
Op 14 mei a.s. zullen er in onze school een aantal shows worden gegeven door Mad Science. Mad Science probeert via
een uitdagend aanbod kinderen nieuwsgierig te maken voor wetenschap, techniek, biologie, natuur- en scheikunde. Het
betreft hier een aanbod voor de units 3 t/m 8. De leerlingen krijgen na afloop een folder mee met een aanbod voor
naschoolse activiteiten. Aan deze naschoolse lessen zijn kosten verbonden.
Onze school stelt voor het naschoolse aanbod ruimte beschikbaar, maar heeft verder geen
bemoeienis met de inhoud van de lessen of de organisatie daarvan. Zie de folder voor
meer informatie of bekijk vast de website: www.nederland.madscience.org

NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
De kwartfinale van de
Nationale Voorleeswedstrijd
in Hellevoetsluis heeft op 20
maart plaatsgevonden en we
hebben twee winnaars! We
wensen Anne-Lieke van der Velde (Prins Johan
Frisoschool) en Parel Bras (Basisschool Kiem)
heel veel succes met de volgende ronde in
Rotterdam!
BIEB TV

het verhaal van Boer Boris ‘Boer Boris gaat
naar oma’. Dus, heb je zin in een gezellige
dansochtend met je (klein)kind, kom dan naar
het Mamacafé op woensdag 10 april! De
toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
VOORLEESCIRCUS
Hooggeëerd publiek! Komt dat zien, komt dat
zien! In het voorleescircus woont een beer,
want hij vindt voorlezen namelijk bere-leuk!
Kom jij ook een kijkje nemen in het
voorleescircus in één van onze bibliotheken?
Houd onze social media/website dan in de
gaten voor meer informatie!
In de maand april zetten wij de doelgroep 0 tot
4 jaar in het zonnetje! De komende maanden
doen wij dit iedere maand met een andere
doelgroep, dus houd onze informatiekanalen
in de gaten..

Hebben jullie de eerste aflevering van Bieb TV
al gezien?! Op ons eigen YouTube kanaal (Bieb
TV) plaatsen wij na iedere schoolvakantie een
nieuwe aflevering van Bieb TV. In de eerste
aflevering hebben we het o.a. over
Rembrandt, nemen we een kijkje achter de
schermen in de bibliotheek en onderzoeken
we wat een leesconsulent dagelijks doet..
Voor de volgende aflevering hebben we Jozua
Douglas mogen interviewen tijdens de
bekendmaking van één van de senaatleden
van de Kinderjury!
MAMACAFÉ
Woensdag 10 april is er in
het Cultuurhuis Nieuwe
Veste in Hellevoetsluis
weer een Mamacafé. Je
bent welkom vanaf 10
uur en om half 11 start
Carla de Pijper-Bezuijen van Moeki met de
workshop Peuterdans. We lezen en beleven

BOEKENTIP
Voor de Kinderjury 2019 kan er gestemd
worden op heel veel boeken en nu lichten we
er ééntje uit!
De rioolridder is het eerste
avontuur van Keesie
Kippenkop: een spannend
verhaal vol gekke lijstjes
van Jozua Douglas en vlotte
illustraties van Hugo van
Look. Keesie Kippenkop
wordt gepest op school. Als
drie gemene jongens hem willen pakken,
verstopt hij zich in het riool. Daar ontmoet hij
een vreemde man in een duikerspak. Is het
een spion, een bankrover of een superheld?
En kan hij Keesie helpen de pestkoppen terug
te pakken?
Kijk voor alle geselecteerde boeken en meer
informatie op www.kinderjury.nl

Activiteit
Paastakken maken
Zaterdagmiddag
13 april 2019
van 13:30 tot 16:00
Natuurspeeltuin
Wilde Weide Speelbos
Aan de Atalanta

KOM JE OOK ?
Neem zelf een mooie fles
met een laagje zand mee!

VOOR LEERLINGEN
VAN DE BASISSCHOLEN
IN HELLEVOETSLUIS
Datum

:

woensdagmiddag 17 april 2019 (deelname groep 3 t/m 8)

Plaats

:

Grote Zaal Petrakerk
C. van Kleiburgstraat 4
3222 CD Hellevoetsluis

Begint om

:

13:30 uur (zaal open vanaf 13:15)
17:00 uur prijsuitreiking

Aantal partijen :

7 partijen en iedereen speelt elke ronde mee!!

Prijzen

:

per groep zijn er 3 prijzen (groep 3 en 4 gecombineerd)

Inschrijfgeld

:

gratis (sponsoring door schaakvereniging De Pionier)
drinken/snoep tegen geringe vergoeding verkrijgbaar

Aanmelden

:

Uiterlijk dinsdagavond 16 april 2019
per mail met naam leerling, groep en school
mailadres
: jan.van.huizen@hotmail.com
telefoonnr : 06-29.473.473 / 0181-31.69.70

