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Belangrijke data
4 mrt: Vanavond PBS ouderavond 19:15-20:30 uur
15 mrt: Staking, school dicht.
19 mrt: Groep 3 en groep
1-2 B naar boerderij Zorgvrij
21 mrt: Groep 1-2 A en C
boerderij Zorgvrij
1 en 2 apr: Bezoek kleuters
aan de bibliotheek

Haarlem

Meerdere scholen van Spaarnesant zijn op zoek naar
leerkrachten. Weet u iemand die belangstelling heeft om
het onderwijs in te gaan? Stuur dan vooral deze
informatie door. Wij hopen op een druk bezochte
banenmarkt.
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PBS
Gedragsverwachting
Week 10: Algemene ruimtes
Week 11: Schoolplein
Week 12: Elf van jezelf

Rekenproblemen en
dyscalculie
Onze school doet vanaf dit
schooljaar mee met het
project Rekenproblemen en
de implementatie van het
protocol ERWD. We werken
daarin samen met het
Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs ZuidKennemerland, het Rudolf
Berlin Center van de UvA,
zorgaanbieders uit de regio
en negen andere scholen. In
het kader van dit project
zullen we in de middenbouw
extra hulp voor rekenen
verzorgen voor een aantal
kinderen. Ook verdiepen we
ons verder in de
onderwijsbehoeften van de
kinderen om dit zo goed
mogelijk aan te laten sluiten.
Deze ondersteuning start
eind maart en wordt
verzorgd door Marjolein
Hoffman. Tevens wordt ons
team volgend schooljaar
verder geschoold in de
verschillende rekenmodellen
uit het protocol. Mocht u hier
nog vragen over hebben
dan kunt u contact opnemen
met de intern begeleider
van onze school.
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Hoe vind je het staan?
Zoals u waarschijnlijk wel van de kinderen heeft gehoord
gaat het thema bij de kleuters deze maand over kleding.
De huishoek is ingericht als een kledingwinkel en de
kinderen krijgen allerlei begrippen over kleding en mode
te leren. Op vrijdag 29 maart willen wij om 13.30 het
thema afsluiten met een modeshow. De ouders van de
kleuters zijn uiteraard van harte uitgenodigd om te
komen kijken.
Verder zijn wij nog op zoek naar ouders die voor hun
werk een uniform dragen en hier in de 3 verschillende
kleuterklassen iets over willen vertellen. Als u dit leuk
vindt, kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Meten in zonnetje!
Officieel is het nog winter, maar afgelopen week
verschenen de eerste zonnige lentedagen. Een goede
reden om de rekenles naar buiten te verplaatsen. Groep
5 leerde deze dag hoe ze meters moeten omrekenen
naar decimeters, centimeters, millimeters en omgekeerd.
En dat leer je natuurlijk alleen als je echt gaat meten, dus
rolmaat in de aanslag en meten maar! De les startte in de
klas met een korte instructie en vervolgens gingen we
naar buiten. Voetbalgoal, grasmat, zandbak en
stoeptegels, alles werd opgemeten. Het was geweldig
om te zien hoe er werd samengewerkt. De een hield de
rolmaat vast, de ander trok aan het lint en de laatste
schreef de maten op. Er werd gerekend, samengewerkt
en we genoten van een eerste lente-ochtend, een heerlijk
begin zo na de voorjaarsvakantie!
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Activiteit groep 7
Vrijdag hebben de kinderen
van groep 7 hun eigen
goede eigenschappen op
een poster gemaakt. Er komt
een nieuw meisje in de
groep van juf Maaike en zo
kan zij zien wat voor
ontzettend, leuke, behulpzame, sportieve kinderen er
in groep 7 zitten.

Adviezen
De kinderen van groep 8
hebben hun definitieve
advies voor de middelbare
school binnen. Deze week
gaan zij zich inschrijven op
de school van hun eerste
k e u z e . V a n a f V M B O -T
moeten de kinderen een top
5 invullen.
In april maken zij nog de IEPeindtoets. Bij een andere
score dan verwacht overweegt de adviescommissie
het advies nogmaals en
wordt het soms aangepast.
Een wijziging is altijd naar
boven toe en nooit naar
beneden.

Haarlem

Verteltafel groep 3
Ja, we zijn begonnen. De eerste twee verteltafels zijn
geweest. Wat was het weer leuk. We hebben allemaal
genoten. De ene tafel ging over schatten en de andere
over skiën.
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Ingezonden berichten
GGDflits

Brutaal en opstandig gedrag

Iedere ouder loopt er weleens tegenaan, een brutaal en
of opstandig kind. Als kinderen ouder worden, moeten
ze leren met hun emoties om te gaan. Alle kinderen
uiten hun boosheid wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te
schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt.
Eerst denken, dan doen
Als je kind zich boos voelt, vertel dan dat je kind zich eerst moet afvragen wat de oplossing is:
'eerst denken, dan doen'. Het lukt natuurlijk niet altijd om brutaal en opstandig gedrag te
voorkomen. Het ene kind kan dat beter dan het andere kind. Dit heeft met temperament te
maken.
Lees en kijk hier naar meer tips om met brutaal en opstandig gedrag om te gaan.
Helpen de tips niet, maak dan een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts
verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023- 7891777 op werkdagen van 8.30 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur.
Schaakkampioenschap groep 3-4-5
Het schaakkampioenschap voor groep 3-4-5 van de basisscholen wordt gehouden op zondag
17 maart 2019. Alle kinderen uit Zuid-Kennemerland (Haarlem; Heemstede; Bloemendaal;
Aerdenhout; Bennebroek; Hillegom; Zandvoort; Vijfhuizen) mogen deelnemen. Je kunt
kampioen worden van groep 3 of groep 4 of groep 5. Je kunt dus individueel deelnemen en
als er meer spelers van een school deelnemen dan kun je ook met je school kampioen
worden. De resultaten van de 5 beste spelers tellen mee voor het scholenkampioenschap. De
beste school plaatst zich voor het Nederlands Kampioenschap !!
Locatie : Kennemer Sportcenter; IJsbaanlaan 4A; 2024 AV Haarlem
Tijd : aanmelden tussen 13:00 en 13:15 uur
16:15 uur

start 1ste ronde → 13:30 uur

prijsuitreiking →

We spelen 7 wedstrijden van 20 minuten (zonder klok)
Aanmelden : ad@buurtschaak.nl
Uiterlijk donderdag 14 maart
Deelname : gratis
Prijzen : bekers en medailles
Info : Ad Gorissen
tel. 06 – 51 27 29 68 of 023 – 525 1235

Haarlem

4

