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Bereikbaarheid school van 23-02-22 t/m 15-04-22
De gemeente gaat werkzaamheden verrichten aan de Demer, dit zal voor de school plaatsvinden.
Gedurende deze periode is de route om uw kind naar school te brengen anders.
Lees en bekijk de bijlagen bij deze nieuwsbrief goed.

Onze aula heet voortaan 'De Binnentuin'
Naast een 'strandpaviljoen’ hebben we nu ook een 'binnentuin' met prachtige nieuwe meubels.
We zijn er heel trots op dat kinderen hier met plezier kunnen en mogen werken!
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Letterfeest groep 3

Typediploma!

Op vrijdag 11 februari was het eindelijk zover: het letterfeest in
groep 3! De kinderen moesten allerlei opdrachten doen om hun
diploma te verdienen. Ook groep 2 heeft meegeholpen en
meegedaan. Aan het einde heeft iedereen uit groep 3 het diploma
zelf ondertekend. Grote kanjers allemaal!

Deze kanjers hebben hun
typediploma gehaald. Van harte
gefeliciteerd allemaal!

NL Doet
Op 11 en 12 maart zijn de landelijke vrijwilligers dagen van het Oranje
fonds; NL Doet. Dit jaar hadden we daar weer graag aan mee willen
doen, maar door de omstandigheden van dit schooljaar hebben we
ervoor gekozen om de geplande activiteiten te verplaatsen naar het
voorjaar.

We willen graag met ouders en leerlingen het schoolplein opleuken (zie
voorbeelden). De leerlingen van de leerlingenraad hebben leuke en
vrolijke ideeën, zodat het schoolplein aantrekkelijk is om te spelen.
In het midden van het schoolplein komt een nieuw klim en klauterrek.
Deze zijn we samen met de leerlingen aan het uitzoeken en zal tegen
de zomervakantie geplaatst worden.
Oproep:
Zijn er ouders die ons willen helpen met het opknappen van het
schoolplein? Dat kan zijn d.m.v. het aanleveren van materialen (zoek
even in de schuur en op zolder), helpen onder schooltijd of thuis
knutselen.
Uw reactie kunt u sturen naar: mr@jpsheusden.nl
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Carnavalsviering
Volgende week vrijdag mogen we weer: carnaval! En dat laten we op de JPS natuurlijk niet zomaar aan
ons voorbij gaan. Hieronder de planning voor de carnavalsviering met daarbij de belangrijkste afspraken:
Donderdag 24 februari:
•
Vandaag is het gekke haren dag! De kinderen mogen met hun gekste kapsel naar school komen.
•
Meneer Timo geeft deze dag een carnavalsgymles. De kinderen mogen in plaats van hun gymkleren,
iets om te verkleden meenemen, maar ze moeten wel hun gymschoenen mee nemen en
aan kunnen!
Vrijdag 25 februari:
Carnavalsviering op school!
•
De kinderen mogen verkleed naar school komen. Losse attributen bij een carnavalspak (denk aan
pistolen o.i.d.) blijven thuis.
•
Terpentine vinden wij heel gezellig en mag zeker meegenomen worden, maar confetti laten we ook
thuis.
•
De kinderen krijgen als tussendoortje het geplande schoolfruit. Aan het eind van de ochtend wordt
er door de oudervereniging gezorgd voor een traktatie voor alle kinderen.
•
De kinderen zijn om 12.15u uit.
We gaan er een gezellige ochtend van maken met elkaar.
Alaaf!

Cultuur, natuur en techniek groep 7
Bezoek aan het Natuurmuseum Brabant: onderzoeken doen in de OO-zone en
techniek: experimenteren met het maken van stroomkringen.
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Stukje vanuit de interne vertrouwenspersonen
Tijdens de recente klassenbezoeken in de onderbouw hebben we het kinderboek ‘Nee is oké’
behandeld. Dit boekje helpt kinderen assertiever te zijn bij het aangeven van de eigen grenzen met
betrekking tot hun lijf. In de bovenbouw hebben we enkele filmpjes van de website www.ikbenblue.nl
bekeken waarbij we het o.a. over seksueel misbruik en grenzen aangeven hebben gehad. N.a.v. het
grensoverschrijdende gedrag bij ‘The Voice’ is er daarnaast ook in verschillende klassen met de eigen
leerkracht over gesproken na bijv. een uitzending van het jeugdjournaal.
Mocht u als ouder nog vragen hebben of meer info. willen over hoe hierover in gesprek te gaan met uw
kind, klik dan op deze link https://www.nji.nl/grensoverschrijdend-gedrag/praten-met-je-kind-overseksueel-grensoverschrijdend-gedrag of mail ons gerust met uw vraag.
Karin v.d. Heuvel (lkr. gr. 3) en Antje Snels (lkr. gr. 7)

Webinar mediaopvoeding

Leesuitdaging groep 6

Een webinar over alles wat u over dit actuele
onderwerp wilt weten. Zie de bijlage bij deze
nieuwsbrief voor het programma, info., datum
en tijd.

Groep 6 is de leesuitdaging aangegaan en
heeft de leesvlag veroverd!

Bewegend leren
Zodra het
droog is, buiten
wat spellingcategorieën
oefenen.

Ideeën goed doel
Ieder jaar willen we als school iets betekenen
voor een goed doel. Voor dit jaar willen we u
vragen om mee te denken.
Mocht u een goed voorstel hebben voor een
goed doel dan kunt u dit mailen naar
karin.herrings@scalascholen.nl

