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Sterker worden,
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u het CC’tje van maart.

groter worden,
groeien!

Met vriendelijke groet, mede namens het team.
Maarten Lensink

Oorlog buiten de school
We hebben te maken met een verschrikkelijke en
beangstigende situatie in Ukraine.
Op school willen we een vertrouwde en veilige plek zijn voor alle
kinderen.
Daarom proberen we geen onnodige of extra angst te zaaien bij
de kinderen. Maar de oorlog roept (zeker in de hogere groepen)
bij kinderen vragen op. Het kan daarom zijn dat er in de groep
over gesproken wordt. Onze leerkrachten zullen dit op een juiste
manier oppakken. Als u hier vragen over heeft dan kunt u de
leerkracht zelf benaderen.
Op internet kwam ik iets tegen wat u mogelijk thuis ook kunt
gebruiken. Het is een overzicht (zie afbeelding hieronder)
waarop staat vanaf welke leeftijd het al dan niet verstandig is
om met kinderen over oorlog te praten.
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Groen schoolplein
Onze school is al een tijd aan het sparen voor aanpassingen aan ons schoolplein (zijde
Luitstraat). Begin dit schooljaar hebben we bijvoorbeeld meegedaan aan de
rommelroute waarvan de opbrengst in ons spaarpotje kwam.
Vlak voor de voorjaarsvakantie zijn wij benaderd door de Gemeente en is het gelukt om
een flinke bijdrage vanuit de Gemeente te krijgen om ons schoolplein te vergroenen. Het
groener maken van het schoolplein is goed voor de biodiversiteit en het beperken van
hittestress. De toezegging dat de Gemeente bijdraagt aan het plein zorgt dat we onze
plannen ineens sneller kunnen uitvoeren.
De groepen 3 t/m 8 hebben voor de vakantie meegedacht en hun ideeën en wensen
uitgetekend.
Zoals het er nu naar uitziet wordt er al binnen enkele weken een start gemaakt met de
aanpassingen van het plein. Er worden op dit moment nog enkele ‘puntjes op de
(financiële) i’ gezet. Zodra het ontwerp definitief is krijgt u dat te zien. Ik kan in ieder geval
al wel zeggen dat ons schoolplein na de aanpassingen een pareltje in de wijk zal zijn!
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Dinsdag 8 maart: haren netjes in de scheiding
Hierbij een herinnering dat de schoolfotograaf volgende week dinsdag (8 maart) bij ons
op school komt. In de jaarkalender stond oorspronkelijk een andere datum. Wegens
organisatorische redenen bleek deze datum toch niet haalbaar.

Schoolfruit
Op dit moment krijgen de kinderen driemaal per week een stuk fruit of groente van ons.
Grote dank aan de vele ouders die ons helpen met snijden en uitdelen! We zijn ontzettend
blij met jullie hulp.
Voor onze locatie aan de Contrabas (groepen 6/7, 7 en 8) zoeken we voor de dinsdag,
woensdag en donderdag nog een ouder om te helpen. U kunt zich opgeven bij
Angelique of bij de eigen leerkracht.

