NIEUWSBRIEF

Maart 2021

AGENDA
26 maart
29 maart t/m 1 april
1 april
2 april
5 april
20 en 21 april
22 april
23 april
26 april t/m 7 mei

Groep 3 t/m 8 verslag mee naar huis
Ouder/kind gesprekken
Paasviering
Goede Vrijdag (geen school)
Tweede Paasdag (geen school)
IEP Eindtoets groep 8
Nieuwsbrief
Koningsspelen
Meivakantie

DIRECTIENIEUWS
Vervanging is moeilijk

Rekening houden met

Wat is het heerlijk om elke dag weer een school vol kinderen
te hebben. Er hangen mooie werkjes aan de muur en ook de
komst van Pasen is in de school goed te zien. Tegelijkertijd is
het heel moeilijk om alle klassen bemand te houden. Blijft u
elke ochtend goed opletten of uw kind naar school kan
komen. Bij ziekte van een leerkracht kunnen wij niet of
nauwelijks vervangen.

Buurtbewoners zijn op dit ogenblik niet blij met ons. Nu wij in
verschillende bubbels de school in komen of verlaten,
parkeren ouders vaak op de uitrit van bewoners. Ook al is het
maar voor kort, het is hinderlijk. Sommige ouders blijven ook
langdurig met elkaar praten voor de tuinen van
buurtbewoners. Parkeer de auto bij voorkeur op de
parkeerplaats bij Haag Atletiek. Daar is over het algemeen
ruimte genoeg.

Ouder/kind gesprekken

Paasviering

Aanstaande vrijdag krijgen de kinderen van de midden- en
bovenbouw een verslag mee. Alle kinderen hebben
inmiddels de IEP-toetsen gemaakt en dat geeft ons een
mooi beeld van wat de kinderen in coronatijd hebben
geleerd. De leerkrachten maken een rooster waarin staat
wanneer zij u bellen om met u en uw kind te spreken.

Donderdag 1 april besteden wij in alle groepen aandacht
aan Pasen. De kinderen krijgen ook iets lekkers en bij goed
weer gaan wij heerlijk naar buiten. Wij wensen u alvast
een fijn paasweekend!
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De directie: Nicoline en Yvonne

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw

Middenbouw

Wat zijn wij trots op de kinderen uit de bovenbouw. Het is
een gekke tijd en de kinderen zijn daarin erg flexibel en
werken hard. De afgelopen periode hebben we in de
bovenbouw gewerkt aan het thema zoogdieren. De kinderen
hebben onderzoek gedaan naar een dier en hierover een
mooie verwerking gemaakt. Ook stonden de Tweede
Kamerverkiezingen centraal. Iedere klas heeft hier op zijn
eigen manier aandacht aan besteed. We hebben interessante
en leerzame gesprekken gevoerd met elkaar. Wat is er nou
echt belangrijk? Wat zou je willen veranderen? Daarna zijn
er partijen opgericht, posters ontworpen en er is campagne
gevoerd. Hoe leuk is dat! Verder hebben de kinderen ook nog
hard gewerkt aan alle IEP-toetsen. Fijn om te zien dat de
kinderen die met plezier maken en op deze manier hun
eigen ontwikkeling goed in beeld krijgen.

Er wordt in de middenbouw hard gewerkt aan het thema
zoogdieren. Er worden prachtige muurkranten, boekjes en
werkjes gemaakt. Wat leren we veel over de gewoontes en
bijzonderheden van de verschillende dieren. Tot aan de
meivakantie werken we aan dit thema.
Groep 5 is begonnen met de boekbesprekingen. We zijn
onder de indruk van de goed voorbereide presentaties. En
wat een enthousiasme over de gelezen boeken! Deze periode
heeft de middenbouw Young Engineers, ook dit vinden de
kinderen heel leuk.
De lente is begonnen, dit is terug te zien in de groepen. Er
worden lente gedichtjes geschreven, knutsels gemaakt en
hier en daar staan er echte lentebloemen en plantjes.

In potjes hebben we zaadjes geplant, die we
dagelijks bekijken om te zien of het plantje al
gaat groeien.

Onderbouw
Eindelijk is de lente begonnen. De natuur wordt weer
wakker in de lente. Er komen bolletjes uit de grond, er
komen blaadjes en soms ook bloesem aan de bomen en
‘Dottie de kip’ broedt in onderbouw 2 haar eieren uit.
Om dit proces nog beter te bekijken en volgen, hebben we
de lente naar binnen gehaald. In potjes hebben we zaadjes
geplant, die we dagelijks bekijken om te zien of het plantje
al gaat groeien. Er zijn verschillende verwerkingen bij het
zaaien, zoals het maken van een boekje over het zaadje
zelf, het groeiproces van zaadje tot plant en diverse
voorjaarsbloemen knutselen.
En natuurlijk leren we allerlei verschillende lente liedjes
zoals: ‘Er liggen bolletjes in de grond’, ‘Ik weet dat de lente
komt’ en ‘Schaapje, schaapje, heb je witte wol’.
Volgende week staat het thema Pasen centraal, we zijn
benieuwd of de eieren van Dottie de kip dan al uitgekomen
zijn.
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SMW
Mijn naam is Nadine Nederpelt. Moeder van drie jonge
kinderen en sinds 2016 werkzaam bij XtraPlus als
schoolmaatschappelijk werker. Sinds half maart ben ik
verbonden aan de ENMS. Ik vervang mijn collega Maya
Ramesar, die met zwangerschapsverlof is. Op dinsdagochtend ben ik aanwezig op de ENMS. Daarnaast werk ik
op drie andere scholen in de stadsdelen Segbroek en
Scheveningen. Als schoolmaatschappelijk werker
ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten. Samen
zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en
problemen die te maken hebben met school, opvoeding
en/of de thuissituatie.

Bij vragen zoals bijvoorbeeld:
Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw
kind?
Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht
nodig hebben?
Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht
kunt?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met
de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of via mijn
contactgegevens. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg
met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft.
Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen
kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op.
Nadine Nederpelt, 06-39500372.
n.nederpelt@smw-basisschool.nl
maandag, dinsdag en donderdag.
Meer informatie op www.smw-basisschool.nl.

De schoolmaatschappelijk werker helpt bij
problemen die te maken hebben met school,
opvoeding of de thuissituatie.

TEHATEX
Het is weer lente! En natuurlijk hebben we hier in de TeHaTex lessen aandacht aan besteed. Vorig jaar hebben we dit
gemist tijdens de lockdown, dit jaar konden de kinderen weer aan de gang met nestjes, kippetjes en haasjes.
Alvast fijne paasdagen!

Marieke

In de onderbouw werden nestjes
met vogeltjes van bordjes gemaakt
en kuikens in het gras gezet.
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In MB-4 werden eierdozen omgetoverd tot kippetjes
en haasjes en in MB-1 maakten de kinderen
fantasievolle eieren met diverse technieken.

En in BB-1 werd de festonsteek
aangeleerd en hiermee werden
kleine vilten poppetjes gemaakt, in
BB-4 weten ze nu hoe je van een
oude sok een paashaasje maakt.

MOESTUIN

Deze week bij een rondje tuin al wat eetbaars gevonden: bieslook,
venkel, snijbiet en peterselie. Ook de salie zag er nog goed uit. De
munt piept al met een paar stengeltjes boven de grond. Lekker
allemaal! Ook stond er al van alles te bloeien: hyacinten, blauwe
druifjes en narcissen. De sneeuwklokjes en krokussen zijn nu bijna
uitgebloeid. De tulpen komen al bijna uit. We hebben al veel gezaaid.
De kinderen hebben geleerd dat groente in groepen bij elkaar staan.
Ze hebben nu al het volgende gezaaid: de bladgewassen (spinazie,
snijbiet, twee soorten sla, veldsla, rode tuinmelde) en de
wortelgewassen (zomerwortel, rode biet, ui, stengelui, knolvenkel,
wortelpeterselie). En bijenbloemen natuurlijk. De andere
gewasgroepen komen later in het jaar als het wat warmer is.

Anouk

Tot en met 9 mei kunnen de kinderen
zoveel mogelijk boeken lezen om tijdens
de Stemweek hun stem uit te brengen.

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK

Afgelopen dinsdag hebben de bovenbouwklassen meegedaan aan de grootste online boeklancering ooit. Michael Reefs, de schrijver
van de serie, vertelde over alles wat te maken heeft met het schrijven van een boek en nam de kinderen mee in de avontuurlijke
wereld van ‘De Tempeljagers’. Na afloop kreeg ieder kind het eerste deel van deze spannende serie.
Lees mee met de Kinderjury
Vanaf 3 maart tot en met 9 mei zijn de Leesweken van de Kinderjury, de lezersprijs van de Kinderboekenweek. Tot en met 9 mei
kunnen de kinderen zoveel mogelijk boeken lezen om tijdens de Stemweek (van 10 tot en met 16 mei) hun stem uit te brengen. Op de
website van de campagne www.kinderjury.nl zijn twee tiplijsten te vinden met 25 boeken per leeftijdscategorie. Daarop staan zowel
populaire serieboeken en toegankelijke titels, als informatieve boeken en dikkere leesboeken voor kinderen die meer uitdaging
willen. We roepen op om ook thuis zoveel mogelijk boeken te lezen. Op school wordt al enthousiast uit de nieuwe collectie gelezen.

Boekenpluim voor de onderbouw:
De jongen en de Walvis, geschreven door Linda Faas
Dit boek gaat over Sam die graag alleen is. Maar als hij op een dag in een storm verzeild raakt en die hem ver
weg meevoert, ontmoet hij iemand die hem laat voelen wat het is om een vriend te hebben. Een ontroerend
prentenboek dat je doet verlangen om een vriend te hebben zoals de walvis.

Boekenpluim voor de middenbouw:
Planeet Omar ‘Onverwachte superspion’, geschreven door Zanib Mian
De schrijfster ontdekte dat er nauwelijks boeken waren waarin haar eigen kinderen zich konden herkennen.
Daarom begon ze een serie rondom Omar, een ontwapenende drukteschopper met Pakistaanse wortels. In dit
tweede deel van de serie (8+) zamelt Omar geld in voor de noodlijdende moskee, maar dat geld wordt gestolen.

Boekenpluim voor de bovenbouw:
Mijn dagen met Niets, geschreven door Mireille Geus
Dit verhaal speelt zich af tijdens de pandemie, al valt het woord corona nergens. Elshontely verveelt zich dood
tijdens de lockdown, maar vist dan zomaar een huisdier op via het balkon. Een prachtig verhaal over de kracht
van de verbeelding.

Astrid
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