INFO 9

WOENSDAG 11 MEI 2022

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

WEEK 19

9 mei t/m 15 mei

Di/woe/do

10-11-12 mei

’s morgens

Daily mile

Woensdag

11 mei

's avonds

INFO 9 op internet

Vrijdag

13 mei

WEEK 20

Woensdag

CARNAVAL
16 mei t/m 22 mei

18 mei

’s middags

schoolkorfbaltoernooi
Inleverdatum Bag2School

WEEK 21

23 mei t/m 29 mei

Donderdag

26 mei

Hele dag

Kinderen vrij. Hemelvaartsdag

Vrijdag

27 mei

Hele dag

Kinderen vrij.

WEEK 22

30 mei t./m 5 juni

Maandag

30 mei

Woensdag

1 juni

Kanjerkijkles (opgeven via Parro)
‘s morgens

Start van de IEP toetsen

’s avonds

INFO 10 op internet

WEEK 23

6 juni t/m 12 juni (VAKANTIE)

WEEK 24

13 juni t/m 19 juni

donderdag

16 juni

Vrijdag

17 juni

Zondag

19 juni

Einde van de IEP toetsen
Gehele
dag

Studiedag.
Vaderdag
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NIEUWE LEERLING
We hebben op 9 mei 1 nieuwe leerling mogen begroeten in
groep 1b/2b, te weten Femm. We hopen dat ze zich snel thuis
voelt en wensen haar een fijne tijd bij ons op school.
VERJAARDAGEN IN MEI
1 mei:
3 mei:
4 mei:
5 mei:
7 mei:
9 mei:
11 mei:
12 mei:
17 mei:
20 mei:
22 mei:
23 mei:
24 mei:
26 mei:
29 mei:
30 mei:
31 mei:

Coen 9 jaar groep 5
Jill 5 jaar groep 1/2B
Jarno 12 jaar groep 8
Evy 10 jaar groep 6
Kaya 9 jaar groep 5
Sam 12 jaar groep 8
Vera 6 jaar groep 1 /2b
Myrthe 10 jaar groep 6
Tessa 10 jaar groep 6
Xavi 9 jaar groep 5
Nora 9 jaar groep 5
Milan 8 jaar groep 4
Caithlynn 10 jaar groep 6
Joyce 5 jaar groep 1 /2B
Bas 8 jaar groep 4
Ilay 10 jaar groep 6
Faylinn 6 jaar groep 1 /2A
Wolf 7 jaar groep 3
Lola 10 jaar groep 6
Maud 7 jaar groep 3

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
Kinderen in groep 5 deden een
onderzoek naar de herkomst van
lekker eten. Juf zag bij een van de
kinderen allemaal plaatjes van
planeten. En ze vroeg zich af
waarom dit planeten waren.
De kinderen lieten hun
onderzoeksvraag zien; van welke
planeet komt de lange lummel?
Na nogmaals goed doorlezen,
kwamen ze erachter dat het geen
PLANEET is, maar van welke plant!
Als reactie kreeg juf: we weten wel
het antwoord: JUPITER!

AANMELDEN
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.

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.
Tot en met 18 mei is er de mogelijkheid om de zakken in te
leveren voor de school.
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.

CARNAVAL
Vrijdag 13 mei vieren wij carnaval in de sporthal. De raad van
11 haalt de kinderen met de carnavalskar op van school. Alle
kinderen mogen 's morgens al verkleed op school komen.
De onderbouw heeft feest van 9.00- 11.00 uur en de
bovenbouw van 12.00- 14.00 uur.
Groep 5 t/m 8 kunnen om 14.15 uur opgehaald worden bij de
sporthal.
LEERLINGENRAAD
Wie zaten er ook al weer in de leerlingenraad?
Groep 8: Marit, Sam Groep 7: Anouk, Senn Groep 6: Milan,
Tessa Groep 5: Coen, Sofie
Tijdens de corona mochten we geen rondleidingen geven,
gelukkig mogen we nu wel weer rondleidingen gegeven. We
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vertellen dan over de school, het takenbord, het plein en laten alle klassen zien. We vertellen
dan over de naam van de klas. Dit duurt ongeveer een half uurtje. Veel nieuwe ouders vinden
dit heel leuk.
Afgelopen maandag hebben we ook nog een vergadering gehad. We hebben het gehad over
het te laat komen op school. Als je te laat komt, kost het je te veel onderwijstijd. De wet van de
leerplicht geeft aan dat je genoeg lesuren moet hebben. Dus vragen wij als leerlingenraad; kom
op tijd!
Met vriendelijke groet, Anouk en Senn
KANJERTRAINING
We hebben aan het begin van groep 3 veel tijd besteed om elkaar goed te leren kennen. De
kinderen kwamen uit 2 verschillende kleutergroepen. We hebben heel veel namenspelletjes
gedaan.
Op het plein hebben we het volgende spel gespeeld. De kinderen stonden in een kring op het
plein. Een grote bal werd naar een kind gegooid. Als je de bal krijgt zeg je duidelijk wie je bent,
waar je woont en wat je hobby is. Je noemt een naam van een kind uit de kring en gooit de bal
daarheen.
Dit spel kunnen we nu alweer een beetje moeilijker spelen. Zeg wie er naast je staat, waar hij
of zij woont en wat een hobby van hem/haar is.
De poster die je hieronder ziet staan is in alle klassen na de meivakantie weer besproken met
de klas. Het is een belangrijke kernoefening van de kanjertraining.
We werken met de kanjertraining aan een veilige sfeer op school. Dit geldt voor de kinderen,
het team en de ouders: denk niet alleen aan jezelf maar ook aan anderen. Spreek met respect
over elkaar.
Op de poster hieronder zie je twee verschillende kolommen.
De groene smileys staan voor:
Doe waar je blij van wordt en niet zielig.
Let op je klasgenoten, de juf en je ouders. Voelen die zich prettig bij jouw
gedrag? De krul aan het eind staat voor de waarden en normen die je
hebt meegekregen.
De rode smileys staan voor:
Mijn vrienden en vriendinnen lachen om mijn gedrag of vinden mij stoer.
Maar de rest van de klas vindt mij vervelend of is bang voor mij. Mijn
ouders zouden zich schamen als ze zien hoe ik doe. Zo hebben ze mij
niet opgevoed.
De poster is zowel thuis als op school te gebruiken. Bij conflicten vraagt u of het de bedoeling
is om de ander boos of verdrietig te maken. De meeste mensen hebben goede bedoelingen.
Het gaat weleens mis, dan zeggen we daar rustig iets van.
Dit hebben we besproken met de kinderen en kijk hiernaast naar de
foto waar de kinderen zijn gaan staan.

OUDERS/VERZORGERS MOGEN KANJERLESSEN BIJWONEN
Op maandag 30 mei wordt U in de gelegenheid gesteld om vanaf 13.45 uur in de groep van
één van uw kinderen een Kanjerles bij te wonen.
Opgave kan via de Parro app bij de desbetreffende leerkracht.
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FIETSEN VOOR DE SCHOOL
Nu het mooie weer er weer aankomt, zien we dat steeds meer kinderen op de fiets komen.
Heel fijn natuurlijk, maar hierdoor zien we ook dat er veel fietsen voor groep 3 komen te staan.
Daarom moeten de groepen 6,7 en 8 vanaf morgen de fietsen voor het lokaal van groep 7 en 8
plaatsen. Groep 6 zet de fietsen haaks op de heg en voor groep 8-lokaal.
NIEUWE UNIT
Zoals u vast al heeft gezien is de nieuwe unit van Kids en Joy geplaatst. Wij vinden dat het
prachtig bij onze school en ons plein past.
Het hek tussen de beide basisscholen is ook toegankelijk gemaakt. Fijn dat alle kinderen van
Slagharen die op deze BSO en opvang zitten nu op ons prachtige plein kunnen spelen.
De verbouwing is nog niet helemaal klaar. Op dit moment wordt er intern gewerkt. Over niet al
te lange tijd wordt deze unit officieel in gebruik genomen.
JUF ANS
Beste allemaal.
Wat een prachtige, onvergetelijke afscheidsdag heb ik gehad op school!
Dank je wel collega's, kinderen en ouders die hiervoor gezorgd hebben.
Ook dank je wel voor de vele attenties, kaarten en mooie tekeningen die ik heb gekregen.
Wat heb ik het vaak gehoord:
' later als je groot bent........
later als je oud bent.......... '
later is nú begonnen
en ik ga er van genieten!
Ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst en wie weet ....'tot ziens'
Juf.Ans

BIJLAGE: 1.
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