Nieuwsbrief 7

20 maart 2019

Wilt u een artikel inleveren voor de nieuwsbrief dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende nieuwsbrief is:
Maandag 20 mei voor 09:00 uur
Vanuit het team

Agenda:

Verslag van de studiedagen

22-3-2019
Maandsluiting:
10.30 uur onderbouw
Ouders groep 1-2 welkom
13.00 uur bovenbouw
Ouders groep 5-6 welkom

Alle 16 Kalisto scholen delen een krachtige onderwijskundige visie. Onze ambities hebben we
concreet gemaakt in het Meerjarenbeleidsplan. Dit plan is het uitgangspunt voor het
Notenbalk schoolplan.
Tijdens de studiedagen van 22 februari en 13 maart zijn we aan de slag gegaan met de invulling
van ons schoolplan. We hebben inzichtelijk gemaakt waar we nu staan en waar we ons de
komende vier jaar verder in willen ontwikkelen. Onze belangrijkste pijlers zijn:
•
•
•
•
•

Onderwijs in projecten
Eigenaarschap
Leren zichtbaar maken
Goed pedagogisch klimaat voor de kinderen
Goed werkklimaat voor de leerkrachten

10-4-2019
Koningsspelen groep 1 t/m 4
11-4-2019
Koningsspelen groep 5 t/m 8
15-4-2019
Maandbrief 7

Samen zorgen we voor het beste onderwijs en de leukste schooljaren!

16-4-2019 t/m 17-4-2019
Eindtoets groep 8

Social media

18-4-2019
Paasviering

Via de Social Schools app informeren we jullie over allerlei schoolactiviteiten. Sociale
media valt ook niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Leuk als u de Notenbalk wilt
volgen!

19-4-2019
Goede vrijdag vrij
20-4-2019 - 05-05-2019
Meivakantie

https://www.linkedin.com/company/basisschool-de-notenbalk/

22-05-2019
Nieuwsbrief 8

Welkom op school:
https://www.facebook.com/KBs-de-Notenbalk-

- Jade Bakx
- Devon Geysendorpher
- Sayenna van der Lingen
- Rixt van Vliet
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Wie zijn er jarig:

Koningsspelen op de Notenbalk
Op 10 en 11 april is het tijd voor de Koningsspelen op de Notenbalk!
Sporthal de Kroon wordt omgedoopt tot een gezellig Koningsplein waar de kinderen een open
instuif hebben met 10 onderdelen. In het H2O is de Oranjemarkt waar diverse Oud-Hollandse
spelletjes voor de kinderen klaarstaan.
Woensdag 10 april
08:30 - 11:15 uur groep 3 en 4
11:30 - 14:15 uur groep 1 en 2

Maart:
24 Elva Pieterse
24 Feline Veerhoek
26 Niels van Deursen
30 Laura Vlooswijk

8
2B
7
4

April
02 Esmee van Engelen
04 Dion Bos
06 Lise van Breukelen
07 Ties Oostendorp
08 Lotte van Dijk

1B
7
5
1B
1B

Donderdag 11 april
08:30 - 11:15 uur groep 7 & 8
11:30 - 14:15 uur groep 5 & 6
We gaan er twee gezellige dagen van maken!

Pasen op school
De vastentijd is begonnen en dit jaar doen wij mee met de scholenactie van de landelijke
Vastenactie! We komen samen in actie voor kinderen die onze hulp het hardst nodig hebben.
Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles!
In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht
voor mensen die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij besteedt
Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan projecten rondom water.
Tijdens Vastenactie 2019 zamelen we geld in voor de campagne ‘Schoon water verandert
alles!’ De kinderen hebben vandaag een vastenactiedoosje meegekregen. Wij verzoeken u
deze op donderdag 18 april weer mee te geven aan uw kind. We ondersteunen hiermee
waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dichtbij afgelegen dorpen
worden waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer dan
alleen schoon water: kinderen hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon naar
school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd voor school en werk.
Schoon water verandert alles!
Lesmateriaal
Wij maken tijdens de vastentijd ook gebruik van het lesmateriaal van de Vastenactie. In het
lesmateriaal gaan de kinderen aan de slag met het campagnethema en staan ze stil bij de rol
die schoon water speelt in hun eigen leven en worden er verhalen uit de bijbel voorgelezen die
betrekking hebben op water of de vastentijd/Pasen.
Tijdens de Paasviering op donderdag 18 april staan we hier met zijn allen nogmaals bij stil en
sluiten wij de viering af met een laat ontbijt. Meer informatie hierover volgt via de leerkracht.
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Vanuit OR
Nu het uitermate mooie en gezellige carnaval alweer achter ons ligt en het lente wordt, kijken
we graag vooruit naar de resterende maanden van dit schooljaar. Na Pasen gaan we weer
volop aan de slag voor de Avondvierdaagse, waar wij als Oudervereniging een flink
toenemende rol in hebben voor wat betreft de organisatie en de begeleiding. Gelukkig kunnen
wij altijd rekenen op de nodige steun van jullie, ook dit jaar hopen we dit weer te mogen
doen. De officiële hulpvraag hiervoor komt nog langs, maar mocht je je hiervoor al aan willen
melden kan dat natuurlijk altijd. Het eerste overleg tussen alle scholen is inmiddels in de
agenda's gezet.

1x per maand komt de Nieuwsbrief
uit. Als school staan wij niet stil dus
er valt altijd het een en ander te
melden. Wij proberen dit zo
duidelijk mogelijk te doen. Heeft u
aanvullingen, opmerkingen, een
kritische noot… deze zijn van harte
welkom. U kunt hiervoor terecht bij
directie@bsdenotenbalk.nl

Dat geldt in het algemeen natuurlijk: de Ouderraad kan best wat versterking gebruiken.
Wanneer je een rol binnen het bestuur van onze Oudervereniging op je wil nemen is dat
bijzonder welkom, maar je zult merken dat dit ook vooral erg leuk is. Schiet ons gerust aan
voor meer informatie. Op 9 april 20:00u is een extra OR-vergadering gepland op school. Je kunt
hier ook gewoon binnenlopen.
De thema-avond over communicatietechnologie in het algemeen en social media in het
bijzonder heeft nog steeds onze aandacht. We zijn er nog niet helemaal uit, want onze
budgetten blijven beperkt en de kosten blijken vaak aan de hoge kant. Wanneer je suggesties
hebt horen we deze graag!! Wordt dus vervolgd.
Rest mij niets anders dan jullie een fijn begin van de lente te wensen!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Oudervereniging,
Nils van Wees
Voorzitter
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