01 Afname Cito M-toetsen – groepen 3 t/m 8
De planning voor de afname van de Cito M-toetsen, rapporten en
rapportgesprekken is gewijzigd is door ‘het onderwijs op afstand’
Tussen 15 februari en 20 maart nemen we de M-toetsen af.

02 Kinderen en hun …sociale talenten
De komende weken staat het thema ‘Jezelf presenteren’ centraal in alle
groepen. Dit thema gaat over jezelf kenbaar maken in het gezelschap van
anderen. Bijvoorbeeld een praatje maken met kinderen die je niet kent of in de
groep iets vertellen.
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03 Oudergesprekken/ rapport
De tienminutengesprekken van de groepen 3 t/m 7 vinden plaats in de week
van 23 maart t/m 1 april. U kunt van maandag 15 t/m vrijdag 19 maart een
afspraak maken via Parro.
De score van de afgenomen NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten
Test) wordt besproken met de ouders van de kinderen van de groepen 5 t/m 7.
Deze test geeft het leerpotentieel van het kind aan. Tevens worden de
schoolvorderingen (o.a. Cito-toetsen) en het rapport besproken.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen hun rapport op 22 maart in een
envelop mee naar huis.
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Wist u dat…?
Wij vanaf het moment dat we weer open mogen, ook op vrijdag voorschoolse
opvang gaan aanbieden?
Michiel bijna helemaal beter is?
Wij de Planetengroep gaan opknappen met de kinderen?
Vurgil op woensdag en donderdag op de Zonnegroep komt werken?
Alice op donderdag gaat flexen over onze groepen en andere locaties?
Wij op donderdag plek hebben op al onze groepen?
Peuterspelen
Peuterspelen is inmiddels een maand open. Wat waren we blij u en de kinderen
weer te mogen ontvangen. De eerste weken stonden in het teken van ‘wennen’.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt op
31 maart

Sommige kinderen waren zo lang niet geweest, dat het echt even tijd kostte om
vertrouwd te raken. Maar we zijn trots hoor! Zo bleken een groot aantal
kinderen ‘zindelijk’ te zijn geworden, of bijna, echt heel knap! Wij helpen
graag mee bij het zindelijk worden van uw kind/ kinderen. Als u hierover tips
of advies wilt, laat het ons vooral weten.
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Waar we ook graag advies ingeven, is slaapproblemen. We hebben de
afgelopen tijd gemerkt, dat flink wat kinderen ontzettend moe waren. Wij
begrijpen dat na zo’n lange tijd van uitslapen in de lockdown en dan weer
vroeg je bed uit moeten. Slapen is ontzettend belangrijk voor peuters.
De motorische ontwikkeling gaat razendsnel. De kinderen leren nieuwe
woorden en zijn al (bijna) zindelijk. Al die nieuwe vaardigheden en verkregen
kennis kosten je kind niet alleen veel energie, de hersenen moeten ook de
mogelijkheid krijgen om alles te verwerken, nieuwe hersenverbindingen te
maken en oude te versterken. Dit gebeurt allemaal tijdens de slaap. En dat is
niet het enige: voldoende slaap zorgt er ook voor dat het kind zich goed
ontwikkelt, goed groeit en overdag voldoende energie heeft.
Een ideaal slaapschema voor peuters bestaat niet. Gemiddeld heeft een peuter
van twee jaar, dertien uur slaap per dag nodig inclusief het middagslaapje. Een
kind van drie heeft zo’n twaalf uur slaap per etmaal nodig. Maar misschien
heeft een kind juist meer of minder behoefte aan slaap.
Zolang hij/ zij ’s morgens makkelijk wakker wordt, zelfstandig in slaap valt, de
nachten zonder problemen doorslaapt en overdag niet moe is, is er geen reden
tot ongerustheid. Is het kind overdag hangerig en snel geïrriteerd, dan heeft het
mogelijk behoefte aan meer slaap. Als u hierover tips of advies wilt, laat het
ons vooral weten.
In maart starten we met het thema ‘muziek’. De kinderen mogen van thuis
spulletjes meenemen die hiermee te maken hebben. Een favoriete cd – een
muziek instrument e.d. Misschien bent u zelf heel muzikaal of heeft u een
muzikaal familielid? Het lijkt ons leuk om dan bijvoorbeeld via teams te
videobellen met u of uw familielid om samen muziek te maken met de
kinderen op ons digibord.
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05 Veiligheid
We (ouders, kinderen en teamleden) merken dat het iedere ochtend druk is met
auto’s in de Boschjesstraat. In het bijzonder ontstaan er onveilige situaties als
ouders achteruit inparkeren in een drukke verkeerssituatie (er lopen daarbij
veel kleine kinderen rond die moeilijk te zien zijn). Het is ook onveilig als de

Activiteiten
16 maart
Petz
22 maart
Rapporten mee naar huis
23 maart t/m 1 april
Tien-minuten-gesprekken
30 maart
Verkeersexamen (theorie)

auto’s er doorheen rijden op het moment dat er veel voetgangers en fietsers
zijn. We willen benadrukken dat het voor ieders veiligheid beter is als de
auto’s verder van het gebouw (parkeerplaatsen bij de kerk of verder weg in de
buurt) geparkeerd worden. We willen niet wachten op het eerste ongeluk, maar
juist voor een preventieve veiligheid zorgen. We zijn hierbij afhankelijk van
een samenwerking met u.
We vragen alle ouders een mondkapje te dragen bij het brengen en halen en
uiteraard om voldoende afstand onderling te houden.
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06 Vastenactie 2021
De vastentijd begint op17 februari en wij doen mee met de scholenactie van de
landelijke Vastenactie! We komen samen in actie voor kinderen die onze hulp
het hardste nodig hebben!
Thema Vastenactiecampagne 2021: Werken aan je toekomst!
We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool
kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot
hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In
de campagne maken de leerlingen onder meer kennis met Dennis uit Zambia.
Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden.
In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school.
Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het
maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je
daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt
verdienen.
Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar
school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals
kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten.
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld
hooguit € 100,- per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding
en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20,- en € 50,- per maand. Daarmee
kunnen ze voor zichzelf zorgen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel
mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!
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De actie loopt tijdens de vastentijd; de zes weken voor Pasen. Tijdens die periode
denken we na over ons eigen leven én dat van anderen. Dit jaar krijgen de
kinderen geen spaardoosje mee naar huis, maar kunt u een gift overmaken.
Dit kan op IBAN-nummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den
Haag.

Verjaardag
De volgende kinderen zijn jarig
in maart:
Jens, Joas, Ruben, David,
Amir, Annabel, Aseth, Jaydee,
Niels, Marisa, Dylan, Lex,
Dagmar, Emil, Melissa, Egor,
Jelte, Senne, Charlaine, Dean,
Jean, Sabrina, Valentina,
Aysenur, Kyrana, Binck, Boris,
Eviana, Elin, Breque, Bo, Liv,
Niek, Salar, Lindey, Zoë
Alvast van harte gefeliciteerd
en een fijne dag toegewenst!

Welkom
De volgende kinderen heten wij
van harte welkom:
Isa, Timor, Raquel, Sara

07 Verkeersexamen (theorie) – groepen 7 en 8
Op donderdag 30 maart gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 het theorieexamen Verkeer maken. Ter voorbereiding hebben de ouders een mail gekregen,
waarin o.a. de mogelijkheid wordt genoemd om de VVN Verkeersexamenapp te
installeren. Op http://www.examen.vvn.nl/ is het mogelijk om examens te
oefenen.

08 Petz – groepen 7
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PETZ staat voor Promotie Event Techniek en wetenschap Zaanstad. Dit
evenement wordt dit jaar online op 16 maart georganiseerd. Dit evenement wil
een bijdrage leveren aan het basisonderwijs in de vorm van enthousiasmering
en ondersteuning voor wetenschap en techniek.

09 Brede school
Tot op heden zijn de brede schoolactiviteiten nog niet gestart. Zodra de
maatregelen het toelaten krijgt u hierover bericht via Parro. Ouders die hun
kinderen al hebben ingeschreven (Judo 1/2, Dans 1/2, 3/4) krijgen bericht via
Parro wanneer de activiteit start. De cursus Judo voor 3/4 zal ook verzet
worden naar een latere datum.
Tijdens de voorjaarsvakantie biedt Sportbedrijf Zaanstad verschillende
activiteiten aan in de wijken. Voor meer info: http://www.zaanse-experience.nl
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