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NIEUWSBRIEF van Katholieke Basisschool PIROUETTE
Eindredactie: Sergio van Dijk, Cindy de Winter, Ignace Kloet
Technische realisatie: Aster Brouwer, ICT-coördinator.

AGENDA maart/april 2016
8 maart
14 maart
16 maart
16 maart
24 maart
25 maart
28 maart
29 maart
8 april
8 april

Klusavond (Start om 19.00 uur op de Perzikstraat)
Muziekuitvoering
MR vergadering (Start om 19.30 uur op de perzikstraat)
OV vergadering (Start om 20.00 uur op de Perzikstraat)
Paasviering en ontbijt
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Studiedag 4: Alle kinderen vrij!
Oudercafé
Schooljournaal 7

VAN DE DIRECTIE
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Momenteel zijn we allemaal aan het genieten van een welverdiende vakantie. De afgelopen
periode is er binnen de school weer heel hard gewerkt door alle kinderen, ouders en
leerkrachten.
Ondanks dat het weer niet helemaal meewerkt, hopen we dat iedereen toch een enorm fijne
vakantie heeft.
Afgelopen vrijdag hebben we de eerste periode van 2016 afgesloten met een studiedag.
Tijdens deze studiedag zijn we als team
bezig geweest met ons begrijpend
leesonderwijs. We volgen dit schooljaar
een uitgebreide scholing voor dit
vakgebied. Deze scholing richt zich op
diverse leesstrategieën, woordenschat en
diverse technieken en werkvormen,
waarmee we deze aspecten zo goed
mogelijk aan kinderen kunnen aanleren.
Ook worden er diverse lesbezoeken
afgenomen, waarmee we ons begrijpend
leesonderwijs in de diverse groepen nog
beter willen afstemmen. Het is een
boeiend en veelzijdig proces, waarmee we
het begrijpend lezen op school nog verder
willen verbeteren.
In de komende periode gaan we ook verder met een aantal nieuwe ontwikkelingen. Onlangs
hebben jullie allemaal onze folder ontvangen m.b.t. het starten van het Kindcentrum.
We hopen in de komende periode genoeg inschrijvingen te ontvangen om met onze
peutergroep van start te gaan.
Mocht u hiervoor interesse hebben of uw peuter al willen inschrijven dan kan dit via
info@kinderworld.nl of www.kinderworld.nl
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Na de voorjaarsvakantie zullen we ook officieel van start gaan met de moestuin. Alle groepen
zullen dit jaar een bijdrage gaan leveren in de tuin en we hopen ook al te kunnen genieten
van onze eigen gezonde voeding.
In het volgende Schooljournaal zullen we verslag doen van de eerste ervaringen van de
kinderen.
Voor nu wensen we iedereen nog een hele fijne vakantie en we zien elkaar weer op maandag
7 maart.
Met vriendelijke groet,
Cindy de Winter
Sergio van Dijk
RAPPORTEN EN GESPREKKEN
De afgelopen periode hebben jullie allemaal het rapport ontvangen van jullie kinderen.
In de 10 minuten gesprekken hebben de leerkrachten hier een toelichting op gegeven.
Voor de leerlingen van groep 8 waren deze gesprekken extra spannend, want zij ontvingen
hun definitieve schooladvies. De kinderen mochten zelf ook bij dit gesprek aanwezig zijn.
We hopen dat jullie allemaal terugkijken op een prettig gesprek en tevreden zijn over het
schoolrapport en/of schooladvies van jullie kinderen.
OPBRENGST GOEDE DOEL
Alweer enkele maanden geleden
hebben wij een goede doelenactie
gehouden voor Plenty Food; een
organisatie die in de townships van
Zuid-Afrika mensen helpen met het
starten van moestuinen.
We zijn er trots op dat we jullie kunnen
melden dat we met de gezonde markt
in totaal €950,- hebben opgehaald.
Van deze opbrengsten hebben we
inmiddels €500,- overgemaakt naar
Plenty Food en de overige €450,- zal
geïnvesteerd worden t.b.v. onze eigen
moestuin.
Een mooi resultaat waar we erg trots op
zijn!
JUNIOR MR
In de periode na de voorjaarsvakantie zullen er in alle groepen gastlessen plaatsvinden. Deze
gastlessen hebben allemaal betrekking op organisaties, die zich inzetten t.b.v. het welzijn
van dieren.
Zo zullen er lessen zijn van de dierenambulance en er zal voorlichting gegeven worden over
het dragen van bont.
Alle gastlessen zijn volledig bedacht en voorbereid door de leerlingen van de Junior MR; ze
hebben zelf met de organisaties gebeld om afspraken te maken. Een mooi bewijs van hoe
kinderen zelf hun bijdrage kunnen leveren aan de inhoud van ons onderwijs. We zijn trots op
jullie!
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CARNAVAL
Op vrijdag 5 februari was het al direct
feest op school. Ook dit jaar waren er
weer heel veel actiehelden,
prinsessen, ridders, heksen en
sporters te vinden op school. Zelfs
Bert en Ernie waren dit jaar van de
partij!
We zijn de dag gestart met onze
traditionele lawaaioptocht door de
wijk. Hiervan was ook een mooie foto
te vinden in de krant.
Gedurende de rest van de dag werden
er verschillende spelletjes gespeeld en
uiteraard werd er heel geregeld gehost
in de school.
Tijdens de lunch hebben we genoten
van heerlijke pannenkoeken, die door
ouders waren gebakken.
We hebben enorm genoten en kijken nu al uit naar het Carnavalsfeest van 2017!
Alle hulp- en bakouders en de OV bedankt voor jullie hulp.

PIROUETTEVIERING
Op donderdag 25 februari waren er weer twee
Pirouettevieringen. Ook dit keer zijn er weer veel
geweldige optredens verzorgd door verschillende
groepen. We hebben met z’n allen genoten van
diverse liedjes, dansjes en er was zelfs een echt
Pirouette draait door journaal.
Leuk om te zien dat er ook zoveel ouders bij de
viering
aanwezig
waren. We
hebben
genoten
van de
talenten
van de
kinderen en de zeer gezellige sfeer!
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KLUSAVOND
Op dinsdag 8 maart hebben we opnieuw een klusavond. Tijdens de klusavonden verrichten
we met een aantal ouders heel divers klein onderhoud in de school. Het zijn altijd weer
productieve, maar ook zeker gezellige avonden.
Mocht u ook interesse hebben om te komen helpen dan kunt u zich aanmelden via
s.vandijk@kbspirouette.nl
VOLGEND SCHOOLJOURNAAL
Op vrijdag 8 april verschijnt het volgende Schooljournaal. Wilt u ook iets schrijven of aan
ouders laten weten? Lever uw stukje graag uiterlijk donderdag 7 april 2016 in.
De redactie beoordeelt dan de plaatsing.
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