Nieuwsbrief
16 maart 2022

Juf Manita
Manita is weer aan het re-integreren. Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is zij de laatste 2
weken weer aanwezig geweest op school.
Het re-integreren gebeurt in groep 6.
Manita heeft nu weer enkele lessen gegeven. Dit is goed gegaan. Meester Dennis is dan de achterwacht, mocht dat nodig zijn.
Wij zijn erg blij dat Manita er weer is en het voelt van beide
kanten weer heel vertrouwd.
Open dag
Het kan weer. We kunnen de school weer
openstellen voor ouders en andere belangstellenden. Onze open
dag vindt plaats op woensdag 23 maart. U kunt komen sfeer
proeven, een kijkje in de klas nemen, van 8.30 tot 9.30 en van
11.00 tot 12.00 uur is onze school open voor een vrije inloop.
Kent u ouders met kinderen in de leeftijd van 3 jaar, dan vraag ik
u om deze ook te nodigen. Op de onderbouwlocatie worden zij
van harte ontvangen.
De leerkrachten en leerlingen zijn in de klas en volgen een alternatief programma.

Meester en juffendag
Op woensdag 30 maart vieren wij de verjaardagen van alle leerkrachten.
We maken er een mooie ochtend van.
Deze dag mogen de leerlingen allemaal verkleed op school komen. Uiteraard zijn de leerkrachten ook verkleed.
Alle leerkrachten krijgen een gezamenlijk cadeau van de leerlingen. Het cadeau wordt na het zingen op het onderbouwplein vanaf 8.30 uur overhandigd. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Opvang Oekraïense leerlingen
Inmiddels zijn er Oekraïense vluchtelingen neergestreken in Tijnje. Hieronder zijn ook kinderen. Twee van deze
kinderen mogen vanaf maandag 21 maart bij ons op
school komen. Een leerling komt in de Vlindergroep en
een leerling komt in groep 6. Hoe we met elkaar communiceren? Geen idee, maar kinderen zijn heel vindingrijk.
We ontvangen hen met open armen.

23 maart
30 maart
4 april
7 april
14 april
15 april
18 april
20 en 21 april
22 april
25 april t/m 5 mei

open dag
meester en juffendag
schrijver in de klas in groep 5 en 6
Groep 8 – voorbereiding op het Lauswoltconcert
Paasviering op school
Goede vrijdag – de leerlingen zijn vrij
2de Paasdag
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Deze agenda is de actueelste versie. Niet de agenda die op Parro staat.

Inloopmoment in de kleutergroepen van 14.30 tot 14.45 uur
Maand maart

Donderdag 17
Dinsdag 22
Donderdag 31

Maand april
dinsdag 5 april
donderdag 14 april
dinsdag 19 april

Maand mei
donderdag 12 mei
dinsdag 17 mei
dinsdag 31 mei

We vragen uw hulp:
• Op de meester en juffendag 30 maart willen wij graag een Vossenjacht organiseren.
Hiervoor zijn wij nog op zoek naar 6 vossen en 6 teambegeleiders. Tijdsduur: 8.30 tot
10.30 uur.
• Op 22 april vinden ’s ochtends de Koningsspelen plaats. We zoeken nog begeleiders voor
de onderbouw.
Lijkt het u leuk om ons te helpen?, dan kunt u dit kenbaar maken via de mail. Graag er even bij
vermelden bij welke activiteit u behulpzaam wilt zijn.
Bij teveel opgave: wie het eerst komt, het eerst maalt.
Op vrijdagmiddag werken wij in ateliervorm. Tijdens deze ateliers bieden we van alles aan, zoals
drama, beeldende vorming, sporten, handwerken etc. Heeft u een leuke hobby of bent u ergens
goed in en u wilt dit delen met onze leerlingen? Geef u dan op voor de ateliers, wij zijn er blij
mee. Opgeven kan via directie.deopstekker@comprix.nl
Met vriendelijke groet,
Geartsje Paulusma

The Leader In Me Gewoonte 5
Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
Dit is gebaseerd op de principes van respect, wederzijds begrip, empathie en moed.
Doorsnee paradigma
Ik moet ervoor zorgen dat mensen mijn
standpunt begrijpen.

Zeer effectief paradigma
Ik heb meer invloed bij anderen als ik hen eerst
probeer te begrijpen.

Doorsnee toepassingen
• Luisteren met de bedoeling om te
antwoorden.
• Confronteren en beledigen, of helemaal
niets zeggen.

Zeer effectieve toepassingen
• Empathisch luisteren toepassen.
• Respectvol proberen begrepen te
worden.

