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Algemeen nieuws
Bezoek College van Bestuur
Stichting Consent
Vorige week donderdag is het
College van Bestuur op schoolbezoek
geweest. Ze hebben in verschillende groepen
gekeken, gesproken met kinderen en ouders
en een rondleiding gehad door kinderen van
de kinderraad.
Wat ze opviel was de ontzettend rustige,
positieve sfeer in school. Ze zagen een goede
taakgerichte werkhouding bij de kinderen.
Ook de wijze waarop iedereen met elkaar
omging (respectvol en hulpvaardig) vonden
zeer mooi om te zien.
Een groot compliment voor de school
(kinderen-ouders-team)!

Acties voor Oekraïne
Gisteren was de aftrap voor enkele acties voor
Oekraïne. We hebben om 11.55 uur met de
hele school gezongen.

We houden een flessenactie en een fotoactie
met opa en oma. Waarschijnlijk volgen er nog
meer kleine acties. We houden u op de
hoogte.

Week van de Lentekriebels
Afwezigheid teamleden
Week 14 is de week van de lentekriebels. In
alle groepen wordt gewerkt rondom het
thema ‘Je lijf is van jou’.
U heeft het de afgelopen weken vast gezien
en gehoord: elke week zijn er meerdere
teamleden afwezig om verschillende redenen,
waaronder corona.
Het kost ons steeds meer moeite om de
vervanging te regelen. Er is nu twee keer een
groep een dag thuis geweest. We hopen dat
het daarbij blijft.

Ouderbetrokkenheid/PBS

Driehoeksgesprekken
Wat was het fijn om u weer in school te
kunnen ontmoeten! Het team heeft genoten
van de mooie gesprekken met u en uw

kind(eren). We zien aan uw kind(eren) dat ze
trots zijn om papa en/of mama mee te nemen
in school. Heeft u – om welke reden dan ook –
nog geen gesprek gehad: maak een afspraak
met de groepsleerkracht. Elk kind verdient
een driehoeksgesprek!

Ouders in het zonnetje
Deze keer de afwasbrigade: elke dinsdag en
donderdag rond 14.00 uur komen er ouders
melkbekers afwassen. Super! Wilt u ook af en
toe helpen: neem contact op met de
klassenouders.

Ga voor taal
De gemeente Enschede heeft een website
voor ouders gelanceerd met veel informatie
over taal:
https://gavoortaalenschede.nl/
Ga samen met je kind aan de slag met taal!
Veel mensen denken bij taal meteen aan
lezen. Maar taal is veel meer dan dat! Hier
vind je tips en ideeën om op andere manieren
met taal te oefenen. Door bijvoorbeeld te
zingen, dingen aan te wijzen en spelletjes te
spelen. Veel plezier!

Agenda

18-03 Pannenkoekendag
31-03 Roombeektheater groep 1/2a, 3, 5,
6/7. 13.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 31
maart.

