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SAMEN VOORUIT >>>

MR verkiezingen
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe ouders voor in de MR.
Er hebben zich 5 ouders beschikbaar gesteld.
U kunt als ouder uw stem uitbrengen op 1 ouder welke u geschikt lijkt voor de MR.
In een bericht op Social Schools stellen de ouders zich aan u voor.

Nieuws van de werkgroep ouderbetrokkenheid
De werkgroep ouderbetrokkenheid is druk in de weer met het organiseren van
een aantal bijeenkomsten / activiteiten waarvan zij nu al iets willen aankondigen:
•
•

•

Bedankochtend voor hulpouders vindt dit jaar plaats op woensdag 26
juni van 12.45 tot 14.00u. Heeft u geholpen op school bij wat dan ook dan
wordt u hiervoor van harte uitgenodigd. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda.
Er wordt hard gewerkt aan de ‘PJS foundation’. Deze zal een schakel gaan zijn tussen
de school en het dorp. Hoe kunnen we gezamenlijk actief betrokken zijn en aansluiten
bij ons dorp. Door diverse acties willen we dit tot stand gaan brengen. U hoort
binnenkort meer.
Volgend jaar wordt, in de week van de mediawijsheid (8 t/m 15 november 2019), een
ouderavond georganiseerd die in het teken staat van omgaan met sociale media en
cyberpesten. Vanuit het centrum van Jeugd en Gezin zal een gastspreker met u in
gesprek gaan over hoe u hiermee kunt omgaan met uw kind(eren).

Nieuws vanuit de werkgroep vreedzame school
Themabrief no. 6 van de werkgroep Vreedzame school treft u aan in een afzonderlijke bijlage.
De afgelopen weken hebben we in groep 1/2a gewerkt met het nieuwe
blok van de Vreedzame School “We dragen allemaal een steentje bij”.
Samen hebben we een gebouw gemaakt. Elk kind heeft een blok
neergelegd en zo kwamen we tot dit resultaat. We hebben het
prentenboek “Jij en ik, kleine beer” gelezen, waarin kleine beer zijn moeder
helpt.
Ook in onze groep helpen we elkaar. Elke dag kiezen we twee
kinderen die de ‘helpende handjes’ van de dag mogen zijn. Ze doen allerlei klusjes
zoals bv. eten en drinken klaarzetten, bellen voordat we naar binnengaan na het
buiten spelen.
We werken ook met een zgn. takenmuur. Alle kinderen in de groep hebben
gedurende 6 weken een vaste taak in de klas zoals bv. de hoeken netjes houden, de klas
vegen, de plantjes water geven, de sleutelhangers opruimen, de kapstok netjes houden, de
gymschoenenbakken klaarzetten etc. Na iedere vakantie wisselen de taken onderling.
Met de handpoppen van Aap en Tijger hebben we een rollenspel
gespeeld waarin ze samen flink ruzie maken. We hebben met de
kinderen besproken hoe we een ruzie kunnen oplossen. We proberen
het zelf op te lossen. Als dat niet lukt helpt een ander kind uit de groep
of de juf. We hebben geleerd hoe we elkaar op verschillende
manieren kunnen helpen.
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Schoolfotograaf 7 & 8 mei op onze school
Op 7 & 8 mei bezoekt de fotograaf (Schoolprent, dezelfde als vorig schooljaar)
onze school weer. Zij fotograferen op een witte achtergrond. De exacte
planning welke groep welke dag aan de beurt is zullen we met u delen zodra
deze bekend is.

“Wij zitten hier niet voor straf, het is een beloning”
Hoe mooi als je deze opmerking krijgt van twee leerlingen die heel blij, zelfstandig aan het werk
zijn in de nieuw ingerichte bibliotheek. De leerlingenraad heeft blijkbaar de juiste keuzes
gemaakt. Officieel zullen we de bieb na de meivakantie openen waarbij we Manon Hoeboer
nog even in het zonnetje gaan zetten voor haar vele dagen behangen en schilderwerk!

Bags 2 School (kleding inzamelingsactie tot woensdag 5 juni)
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo
een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en
deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte
kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor (doel van
actie). Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan 1,5
miljoen euro uitgekeerd!
Bag2School Nederland
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er
maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het
textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen
worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de
ideale oplossing.
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Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen
voor export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan
importeurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding
wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de
productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede
doelen organisatie, maar een bedrijf.
Wij zamelen in in de meester Ceeszaal.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de
Bag2School zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit
zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de
website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag
worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over hoe de
inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. De kinderen krijgen na de
meivakantie een inzamelzak mee naar huis. Heeft u meer kleding dan in de speciale
Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik maken van andere zakken om uw
kleding in te stoppen.
Bag2School zal de kleding inzamelen op woensdag 5 juni. Breng uw zakken alstublieft naar de
meester Ceeszaal en help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten! De
opbrengst zal ten goede komen aan de PJS foundation. Over de foundation hoort u
binnenkort meer.

Fijne vakantie
We wensen tot slot iedereen een hele fijne paasdagen toe, een vakantie die met stralend
weer begint.
Tot maandag 6 mei.
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