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Welkom
In maart heten we Raff van harte
welkom bij ons in groep 1. Wij wensen
hem veel speel, -leer, en werkplezier
toe!

Fit is oké
De Fit!week komt er weer aan !
Van 8-14 maart staan het maken van
gezonde keuzes en het stimuleren van
een gezonde omgeving centraal.
Aanstaande maandag openen we de
Fitweek met een ‘waterketting’ en fietsen op
de smoothiefiets!

De grote rekendag, 24 maart!
Op 24 maart a.s. wordt De Grote
Rekendag landelijk georganiseerd en
onze school doet ook mee!
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1
t/m 8 die helemaal in het teken staat van
rekenen.
Het is een dag van onderzoekend leren en
speelse opdrachten.
Rekenen wordt
niet altijd leuk
gevonden door
de kinderen.
Tijdens deze
bijzondere dag
ontdekken
kinderen hoe
nuttig het kan
zijn om goed te
kunnen rekenen en dat rekenen meer is dan
alleen maar sommen maken. Dat motiveert,
ook later in het jaar.
Ieder jaar is er een ander thema, dit jaar
gaan de kinderen samen met hun leerkracht
"Op Rekenreis".
De dag wordt, als de coronaregels het
toestaan, gezamenlijk met alle kinderen op
het plein geopend oa. met dit ontzettend
leuke lied:
https://www.youtube.com/watch?v=tHttNYF
aGM4&feature=youtu.be
Oefenen jullie ook alvast thuis, zodat jullie
straks mee kunnen zingen?

Verkeersactiviteiten groep 7
Meer weten? Of aanmelden?

www.jogg-roosendaal.nl

Dit schooljaar zullen de
verkeersactiviteiten voor groep 7
anders verlopen dan andere jaren. Zo
kan het verkeersdoolhof helaas geen
doorgang vinden. Wel zullen de kinderen op
30 maart getoetst worden op hun
theoretisch kennis van de verkeersregels.
Vervolgens staat in de week van 31 mei het
praktisch verkeersexamen op de rol. Mocht
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dit laatste niet kunnen doorgaan dan
brengen wij u daar uiteraard tijdig van op de
hoogte.

Oudergesprekken gr 3 t/m 7
Via Parro ontvangt u de uitnodiging om
zich in te schrijven voor het
vorderingengesprek van uw
zoon/dochter. De gesprekken worden online
via Teams gehouden in de week van 22
maart. U ontvangt via de groepsleerkracht
na inschrijving het inloglinkje.
Op vrijdag 12 maart gaat om 17 u de
gespreksplanner open voor ouders met meer
dan 1 kind op school, om 19 u staat deze
voor alle ouders open.
Tegelijk met het Teamslinkje ontvangt u ook
de talentenkaart van uw kind en
bijbehorende leeswijzer.
U kunt vanaf zaterdag 20 maart het rapport
van uw kind online inzien via het Parnassys
ouderportaal.
In alle groepen worden de talentenkaarten
en rapporten vóór de oudergesprekken 1 op
1 met de kinderen besproken.

Nieuwe inrichting lokalen
boven
Wij zijn zeer blij dat de lokalen boven nu
allemaal voorzien zijn van mooie hoge
kasten met lekker veel opbergruimte
en genoeg ruimte voor onze
kieskastmaterialen. Er zijn ook mooie
werkplekken voor de computers
gerealiseerd.
Ook heeft het speelwerklokaal van groep 12a en de speelzaal
ernaast de beschikking
gekregen over
draaikiepramen zodat er
goed geventileerd kan
worden.

Moestuintjes
Fijn dat we komende maand weer bij
Heerma State buiten welkom zijn. De
bewoners hebben de afgelopen
periode de tuintjes helemaal klaar
gemaakt. Dus zijn wij aan de beurt om te
gaan zaaien en planten. We starten vrijdag
12 maart en gaan onder begeleiding van de
leerkracht iedere vrijdag werken in de tuin.
Volgende
maand
laten we u
weten wat
iedere
groep gaat
zaaien en
planten.
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Gebruik van het schoolplein
Het schoolplein wordt tussen 08:00 uur
en 18:30 door Lavoor, Kober en
Wending gebruikt.
De afgelopen periode zijn er regelmatig na
schooltijd kinderen en jongelui, die op het
schoolplein komen spelen en hangen.
Daarnaast is het ook een aantal keren
voorgekomen dat kinderen, na schooltijd, in
het gebouw rondlopen. Dit is niet de
bedoeling. Het zorgt tevens voor overlast
voor medewerkers en kinderen van de BSO.
Graag zijn wij hier samen alert op.
Na schooltijd is het niet de bedoeling dat uw
kind op het schoolplein blijft of daar gaat
spelen.
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