NIEUWSBRIEF
MAART 2017

BELANGRIJKE DATA:
 Week 10 en 12

7 maart

8 maart

8 maart

9 maart

9 maart









:
:
:
:
:
:

De studenten zijn op school.
Vergadering MR
Luizencontrole
Vergadering oudervereniging
Schriften gaan mee naar huis!
Bijeenkomst vormsel voor ouders en kinderen van
groep 8
10 maart
: De rapporten gaan mee naar huis.
14 maart
: Rapportavond
15 maart
: Verkiezingen op BS Maria Goretti
16 maart
: Rapportavond
20 en 21 maart
: Migratie naar Windows 10: we zijn op school
moeilijker bereikbaar vanwege het werken aan
het computernetwerk!
22 maart
: Fusiebijeenkomst 3 van 13.00 uur tot 16.00 uur
30 maart
: Bezoek milieustraat door groep 7 in het kader van
project Nederland Schoon!
20 maart tot 21 april : Project Lentekriebels

OUDERPORTAAL

We hebben gemerkt op school dat nog niet alle ouders zich aangemeld hebben
voor het ouderportaal van Basisonline. De codes die u ontvangen heeft, zijn
beperkt geldig. Meldt u zich zo snel mogelijk aan. Als we als school de informatie
via dit portaal gaan verspreiden, loopt u het risico informatie te missen. Dat zou
heel jammer zijn! Mocht het aanmelden niet lukken, schakel dan de hulp in van de
leerkracht!

RAPPORTEN

Op 10 maart krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Daarin staat de
voortgang beschreven van het eerste half jaar. Neem dit rapport samen met het
kind door en bespreek uw bevindingen met de leerkracht. Vanaf groep 5 worden de
kinderen ook bij het gesprek verwacht. Neem a.u.b. het rapport mee naar het
rapportgesprek! De kinderen van groep 8 krijgen de rapporten mee op vrijdag 17
maart. Zij hebben inmiddels een gesprek gehad en een keuze gemaakt voor een
nieuwe school van het voortgezet onderwijs!

VERKIEZINGEN
Zoals jullie weten komen de verkiezingen er weer aan. Iedereen in Nederland,
vanaf 18 jaar en in het bezit van het Nederlands staatsburgerschap, mag gaan
stemmen!
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Om de kinderen mee te nemen in het proces van de verkiezingen wordt er op
woensdag 15 maart ook een verkiezing gehouden hier op school.
Voor elke bouw is er een stelling of een partij uitgekozen en hier kunnen de
kinderen dan een keuze uitmaken. Deze is natuurlijk op kinderniveau geformuleerd
maar wel vergelijkbaar met de echte partijen en stellingen van Nederland. Dit zal
in etappes gebeuren in de koffiekamer, deze zal omgetoverd worden als heus
stemlokaal. Het doel is om de kinderen wegwijs te maken in het Nederlandse
kiesstelsel op een speelse manier.

LENTEKRIEBELS

In de week van 20 maart start het project van de Lentekriebels. Dit project gaat
over Relaties & Seksualiteit. De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief
zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en
seksualiteit. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat
meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting.
Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past
deze vorming goed binnen alle groepen. De lessen zijn bedoeld om kinderen te
ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon die: respect heeft voor zichzelf
en anderen, zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen,
opvattingen en mogelijkheden én die steeds beter beslissingen kan nemen op het
gebied van relaties en seksualiteit. Op de site van www.lentekriebels.nl vindt u veel
informatie rondom dit thema. U krijgt ook tips om een gesprek met uw kind te
hebben over vragen rondom relaties en seksualiteit.
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