INFO 8

WOENSDAG 6 APRIL 2022

Hou de kalender op de webpagina: www.kbsdekwinkslag.nl goed in de gaten.
WEEK 14

4 April t/m 10 april

Woensdag

6 april

WEEK 15

INFO 8 op internet
11 april t/m 17 april

Donderdag

14 april

‘s morgens

Paasviering

Vrijdag

15 april

Gehele dag

Goede Vrijdag

WEEK 16

18 april t/m 24 april

Maandag

18 april

Gehele dag

Tweede Paasdag

Woensdag

20 april

’s ochtends

Eind IEP groep 8

Donderdag

21 april

’s ochtends

Eind IEP groep 8

Vrijdag

22 april

WEEK 17

Koningsspelen groep 1 t/m 8
25 april t/m 1 mei

Dinsdag

26 april

’s avonds

MR vergadering

Woensdag

27 april

Gehele dag

Koningsdag (Kinderen vrij)

WEEK 18

2 mei t/m 8 mei (Meivakantie)

WEEK 19

9 mei t/m 15 mei (BAG2SCHOOL inleveren)

Maandag

9 mei

’s avonds

OV vergadering

Woensdag

11 mei

‘s avonds

INFO 9 op internet

Vrijdag

13 mei

WEEK 20
Woensdag

Carnaval
16 mei t/m 22 mei

18 mei

Laatste inleverdag Bag2School

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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Jarigen
Verjaardagen april:
2. Hidde van den Dool (7 jaar) gr. 3
5. Finly Lohues (5 jaar) gr. 1/2A
5. Anouk Meijerink (10 jaar) gr. 6
5. Isabel van Noord (6 jaar) gr. 1/2A
11. Kyan Eggen (5 jaar) gr. 1/2B
12 Lieke Hein (5 jaar) gr.1/2B
15 Fay Benjamins (12 jr) gr. 8
15 Levi Bosman (5 jaar) gr. 1/2A
15 Juf Annette (60 jaar)
22 Ken Schlepers (5 jaar) gr. 1/2A
25 Mats Sieljes (5 jaar) gr. 1/2A
29 Nieke Arkes (5 jaar) gr. 1/2A
29 Lotte Leenders (10 jaar) gr. 6

ParnasSys
Op de Kwinkslag gebruiken we
ParnasSys als ons
administratiesysteem. Dit werkt
heel fijn en ook u, als ouder,
kunt hier zelf de administratie
aanpassen.
U logt in op ParnasSys
ouderportaal. Hier kunt u de
gemaakte IEPtoetsen,
groepsgegevens, absenten en
adresgegevens bekijken.
Wanneer u verhuist, kunt u dit
zelf in ParnasSys aanpassen.

Kidspraat
1 april:
Ik wil mijn grappen uitlaten
vandaag.

Inschrijvingen
LET OP: als u nog een kind
thuis heeft dat nog niet naar
school gaat, denkt u er dan aan
om uw kind in te schrijven!
Formulieren zijn bij de conciërge
te verkrijgen.

NIEUWE LEERLINGEN
We hebben op 14 en 24 maart 2 nieuwe leerlingen mogen
begroeten in groep 1b/2b en 1a/2a, te weten Lenn van Dijk en
Annelin Berg. We hopen dat ze zich snel thuis voelen en
wensen hen een fijne tijd bij ons op school.
WANDEL4DAAGSE
A.s vrijdag 8 april is de laatste inleverdag om je aan te
melden voor de wandel4daagse.
KLEDING VOOR ONGELUKJES
We zoeken kleding voor 'ongelukjes' voor groep 1,2 en 3
Heeft u thuis joggingbroeken, meisjes of jongens ondergoed
en sokken over voor deze leeftijdsgroep dan houden wij ons
graag aanbevolen.
BAG2SCHOOL
Wij willen u graag informeren over onze
aankomende inzamelingsactie. Wij
hebben via de organisatie Bag2School
Nederland een kleding inzamelingsactie
opgezet om extra geld in te zamelen voor
de Oudervereniging van De Kwinkslag.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten
voor onze actie door een plastic zak te vullen met de oude
nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Wij krijgen
30ct/kg!!! Meer inzamelen is meer verdienen. Vraag uw
buren, familie of buurt zodat wij zoveel mogelijk kunnen
verdienen! Wat mag er in de zakken: Schone kleding (zowel
baby, kinder als volwassen ), schoenen (per paar, aan elkaar
geknoopt of met tape ), lakens, dekens, gordijnen,
handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen en
ceinturen.
Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst
met wat er wel en niet ingezameld mag worden,
www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer
informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar
de kleding heen gaat.
Vanaf 9 mei t/m 18 mei is er de mogelijkheid om de zakken in
te leveren.
Breng uw zakken alstublieft naar school en help ons om
samen een fantastische inzameling neer te zetten!
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.
De opbrengst storten wij op giro 555 ten behoeve van de
kinderen in Oekraïne.

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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CARNAVAL
Vrijdag 13 mei is er ons scholencarnaval in de sporthal. Alle kinderen mogen dan verkleed naar
school komen. De raad van 11 haalt de kinderen met de carnavalskar op van school.
De onderbouw heeft feest van 9.00- 11.00 uur en de bovenbouw van 12.00- 14.00 uur.
DALTON

Op vrijdag 18 februari was er bij ons op school een proefvisitatie voor de opleiding van
juf Manon. Haar intervisiegroep kwam visiteren op de ontwikkelpunten waaraan wij
werken sinds de officiële Daltonvisitatie vorig jaar juni. Zij hebben o.a. gezien dat de
kinderen bij ons op school zo goed konden vertellen wat een Daltonschool was en dat
zij goed om konden gaan met de verantwoordelijkheden die zij kregen, dit is natuurlijk
een prachtig compliment!
De leerlingenraad speelde ook een grote rol deze dag, zo mocht een leerling de
visitatiecommissie rondleiden en hebben zij een echt interview gehad waarin de
commissie vragen mocht stellen. Al met al, een dag waar we met trots op terug kunnen
kijken.

IDENTITEIT
Op donderdag 14 april hebben we een gezamenlijke Paasviering op het leerplein. Het thema is
‘De kracht van de vernieuwing’. We vieren dit alleen met de kinderen.
GYMSCHOENEN/ KLEDING

Tijdens de gymlessen valt het op dat een behoorlijk aantal leerlingen geen
gymschoenen heeft en op blote voeten gymt. Voor de veiligheid en het comfort is het
van belang dat er gymschoenen gedragen worden. Tijdens het gymmen kunnen
kinderen zich bezeren door bijvoorbeeld een tik van een hockeystick of bij het klimmen
op het klimrek. Leerlingen helpen mee met het verplaatsen en opruimen van banken en
toestellen en kunnen hun blote voeten dan makkelijk bezeren. Wilt u daarom zorgen
dat uw kind een paar goede, passende gymschoenen in de gymtas heeft en op de
juiste dagen de gymtas ook meeneemt? Dan kan iedereen weer veilig en comfortabel
gymmen. Alvast bedankt!
KONINGSSPELEN

Vrijdag 22 april is het weer tijd voor de Koningsspelen, wij vieren deze dag samen met
de Regenboog en de Vonder. De onderbouw (groep 1 t/m 4) viert deze sportieve dag
op het schoolplein van de Kwinkslag en de Regenboog. De bovenbouw (groep 5 t/m 8)
gaat sporten op de sportvelden van de Kei. Voor beide locaties hebben wij veel
hulpouders nodig, hiervoor kunt u zich aanmelden via de Parro App van de eigen
groepsleerkracht. Mocht het zo zijn dat er voor een bepaalde bouw veel ouders zich
hebben aangemeld, dan zullen we uw hulp inzetten in een andere bouw. Hier wordt u
natuurlijk van op de hoogte gesteld.

BIJLAGE: 1. Advertentie schoonmaakpersoneel
BIJLAGE 2: Trefwoord

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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Nieuw Leven
Ouderbrief bij Trefwoord
Thema 3-3 (28 mrt.-15 apr. 2022)
Lente
Na een lange winter zien we de natuur weer opleven met frisse kleuren
en meer licht. Ook zien we de gele paastakken en de fleurig verpakte
chocolade eitjes. De lente hoort bij Pasen en Pasen bij de lente. Dat is
niet toevallig. Pasen is immers het feest van het nieuwe leven. De natuur
van de lente is één groot symbool voor het geloofsverhaal dat bij Pasen
hoort.
Nieuw?
Het voorjaar is ook een moment waarop mensen verlangen naar verandering. Denk maar aan de
grote schoonmaak, een nieuw kleurtje op de muur, of zelfs nieuwe meubels.
Soms overkomt het je, dat je met nieuwe ogen kijkt, dat je iets als nieuw ervaart.
Ook kinderen kennen die ervaring: ze ontdekken hoe de tuin weer groen wordt, ze hebben een
nieuw kapsel, andere kleren, of ze moeten na een verhuizing nieuwe vrienden maken.
Nieuw is spannend, soms leuk, maar heus niet altijd makkelijk.
Wat betekenen zulke ervaringen voor kinderen? Iets nieuws beginnen
betekent ook het oude loslaten. Soms is dat noodgedwongen als een kind
met zijn ouders moet verhuizen. Maar het kan ook voortkomen uit een
verlangen naar iets anders, meer vrijheid, of duurzaamheid. Opnieuw
beginnen, nieuwe ruimte scheppen. Het vraagt ook moed en inspiratie
Nieuw in oude verhalen
In de Bijbelverhalen ontdekken kinderen hoe de mensen in en rond Jeruzalem Jezus
binnenhalen als een nieuwe Koning. Ze hebben er hoge verwachtingen van. Komen die uit?
Als Jezus met zijn vrienden Pesach viert, moeten de leerlingen van Jezus Hem eerst loslaten.
Er is moed voor nodig om dat onder ogen te zien. Ze ontdekken hoe Jezus tegen alle machten
in zich inzet voor een nieuwe wereld van rechtvaardigheid, vrijheid, en liefde. Een inzet die nog
steeds mensen inspireert.
Pasen
De verhalen, liedjes en gedichten in dit thema
nodigen de kinderen uit om te ontdekken hoe je het
leven als nieuw kunt ervaren. Wat de kracht van
vernieuwing kan zijn. Maar dat het ook moed vraagt
om het vertrouwde los te laten.
Met dit thema bereiden we Pasen voor.
Kinderen worden zich bewust van het verlangen dat
veel mensen koesteren om het leven te vernieuwen.
Vooral in een tijd van oorlog en geweld is dit een
groot verlangen.
Misschien ontdekken ze zelf ook een verlangen, dat inspiratie vormt voor een nieuw begin.
Wij wensen u en uw kind een hoopvol Paasfeest toe.

Inspirators voor betekenisvol onderwijs – Trefwoord Ouderbrief - thema `Nieuw leven’

