Deze week is de lente begonnen en wat hebben we een heerlijk weer. Hiervan kunnen wij
buiten met zijn allen lekker genieten. Voor onze moestuin is het mooie weer natuurlijk erg
fijn. Huub gaat volgende week beginnen met de eerste werkzaamheden voor het nieuwe
seizoen. 1 ouder heeft zich opgegeven en wil hem graag helpen. Hier zijn wij erg blij mee.
De actie met de schoenendozen is een enorm succes geworden. Wat zijn er veel dozen
gemaakt en ingeleverd, geweldig!
Tot op heden hebben wij nog niets gehoord over gezinnen uit Oekraïne die hier wellicht
komen wonen en waarvan de kinderen op school komen. Mocht dit in de toekomst wel het
geval zijn dan zullen wij als team goed nadenken hoe wij het onderwijs aan hen vorm willen
geven. Wij zullen ze in ieder geval een warm welkom geven en de ouders van de
desbetreffende groepen op de hoogte brengen.
Deze week kregen wij bericht over ons nieuwe speeltoestel. Op dit moment komt hij onze
kant op en zal hij in de meivakantie worden geplaatst.
In de vorige nieuwsbrief stond dat wij op zoek waren naar een nieuwe hulpouder voor in de
Bibliotheek. Twee ouders hebben zich aangeboden, hartelijk dank hiervoor!

Deze maand is Aukje in groep 1/2b gestart.
Wij wensen jou veel succes en plezier toe op de St.
Jacobusschool.

Stichting Wonderwijs, waar de Jacobusschool deel van uitmaakt, heeft in het najaar van
2021 haar visie met betrekking tot ouderbetrokkenheid geherformuleerd.
Een paar weken geleden heb ik u allen gevraagd een korte vragenlijst over
ouderbetrokkenheid in te vullen. Tot nu toe hebben 7 ouders dit gedaan. Om een goed beeld
te krijgen van de ouderbetrokkenheid op onze school zouden wij het erg fijn vinden wanneer
meer ouders deze vragenlijst invullen. Hierna kunnen wij de opbrengsten vertalen naar actie
en speerpunten om de samenwerking met ouders nog beter vorm te geven.
Wanneer u onderstaande link aanklikt komt u bij de online vragenlijst.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFukBv8goXqLArlNMz-EAyu-JXhJvA8sxwSRvBbRSlUBBIA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Donderdag 17 maart hebben wij als team de derde periode van dit jaar met elkaar
geëvalueerd, wij hebben gekeken hoe we er nu bijzitten en vooruitgekeken naar de komende
periode.
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De periode na de kerstvakantie was een roerige periode. Door Corona waren er veel
kinderen en teamleden afwezig. Toch hebben wij alle gegevens kunnen verzamelen en de
rapporten voor de vakantie aan alle kinderen mee kunnen geven. Ook hebben alle ouders
een gesprek met de leerkracht van hun kind gehad. Dit keer nog wel online, gelukkig mogen
we nu alle ouders weer in de school ontvangen.
We zijn er als team trots op dat we de gegevens van de kinderen hebben geëvalueerd en
deze hebben kunnen vertalen naar nieuwe plannen voor de komende periode.
Dit jaar zijn we druk bezig met het uitzoeken van een nieuwe rekenmethode. De afgelopen
periode hebben we uit 5 rekenmethodes, 2 methodes gekozen die we de komende periode
gaan uitproberen. Op dit moment zijn de groepen 3 t/m 8 allemaal bezig met het uitproberen
van de eerste methode. Voor de meivakantie willen wij een keuze hebben gemaakt.
De studiemiddag van IPC kon helaas niet doorgaan. Deze middag hebben we
doorgeschoven naar mei. Deze periode komt er weer iemand van IPC bij alle leerkrachten in
de groep kijken.

Deze week heb ik samen met de kinderraad om de tafel gezeten. Het was een mooi overleg.
We hebben het samen over de feesten gehad. De kinderen kijken met een tevreden gevoel
terug op de Carnaval.
Het Paasfeest komt eraan, de kinderen gaven aan dat ze het paasontbijt altijd erg leuk
hebben gevonden. Daarnaast wilden ze graag eieren verstoppen en natuurlijk ook nog zelf
zoeken.
We hebben het samen gehad over het buitenspelen. De kinderen gaven aan dat ze wel weer
even moesten wennen aan de drukte op het plein, maar dat ze het ook wel erg leuk vinden
om weer samen met de jonge kinderen buiten te zijn. Ze weten soms niet goed wat ze
kunnen doen, dit is een aandachtspunt voor de toekomst.
We hebben het samen over het budget gehad. De kinderen kwamen nu met het idee om
eventueel een aantal ballen te kopen. Hier komen we de volgende keer op terug. Eventueel
kunnen we dan samen naar verschillende soorten
ballen kijken en deze gaan bestellen.
Dominique had dit jaar de taak om samen met
meester Huub de ballen op de daken in de gaten te
houden. Jacky heeft deze taak van Dominique
overgenomen.

Het afgelopen jaar hebben wij de kinderen van de groepen 1/2 bij de deur ontvangen. Wij
hebben gemerkt dat deze manier van wegbrengen voor een rustige start van de dag zorgt en
willen daarom op deze manier verder gaan. Wij vinden het wel belangrijk dat de ouders van
de kinderen van groep 1/2 elke week even de klas binnen kunnen komen om sfeer te
proeven en te kijken in de groep van hun kind.
De ouders van groep 1/2 zijn daarom elke woensdag van 12.00-12.15 van harte welkom om
hun zoon of dochter op te halen in de groep, samen naar een aantal werkjes te kijken of een
mooie hoek te bekijken die bij het thema is
ingericht.
De andere dagen komen de juffen aan het
eind van de dag met de kinderen naar buiten.
Ook het ophalen bij de ingang van groep 1/2
is ons goed bevallen en dit blijven wij daarom
voortzetten.
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Vrijdag 8 april zijn alle kinderen vrij.
Wij hebben die dag een studiedag die in het teken staat van
de Kanjertraining. Samen met een specialist van de
Kanjertraining gaan wij die dag aan het werk. Het zal gaan
om een stuk opfrissen en het borgen van de Kanjertraining.
Kanjertraining gaat over het bevorderden van onderling
vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis voor het
creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale
veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Zaterdag 19 maart was het landelijke opschoondag. Vorige week vroeg
Boris aan mij of hij een aantal knijpers mocht lenen, zodat hij samen
met zijn broer en zusje aan de slag kon gaan. Twee grote zakken met
afval hebben ze bij elkaar verzameld, wat goed van jullie!
Meester Huub is vandaag aan de slag geweest met kinderen uit de
groepen 6/7 en 8.

6 april

Schoolvoetbal meiden

8 april

Studiedag, alle kinderen zijn vrij!

13 april

Schoolvoetbal jongens

14 april

Inloopavond 18.30 – 19.15

15 april

Paasviering / Jacobusviering

18 april

Tweede paasdag

20 en 21 april IEP eindtoets
22 april

Koningsspelen

23 april

Meivakantie t/m 8 mei

27 april

Oranjemarkt Valburg
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