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Beste ouders,
Let’s Do It Kids
Afgelopen woensdag 4 maart zijn de gastdocenten van Let’s Do It Kids
op onze school geweest voor het project over afvalscheiding.
De groepen 4 t/m 8 begonnen met een kick-off (feestelijke opening) op
de bovenbouwlocatie, waar we vanaf daar zijn gestart met (meer) afvalscheiding. Daarna kregen de groepen les over:
Plastic soup: hoe ontstaat deze? En wat zijn de gevolgen?
Groep 7 en 8 bedachten een plan voor de schoolomgeving.
Ook kregen de leerlingen van alle groepen les over afval: van afval naar
grondstof. Deze les liet de leerlingen zien dat afval waarde heeft.
De groepen 1 t/m 3 mochten kijken naar een prachtige en leerzame
theater- (poppenkast) voorstelling over afval. Als laatste mochten de
kinderen van groep 4 tot en met 8 op zwerfafvalexpeditie. Onder
begeleiding van ouders ging de kinderen de wijk in met grijpers om
zoveel mogelijk afval te verzamelen. Dit werd bijgehouden door de
ouders met een ‘klikker’ in de ene hand en een vuilniszak in de andere.
Er is opgeteld hoeveel stuks afval verzameld is door de leerlingen.
In totaal zijn er door alle kinderen: 11035 stuks afval opgehaald uit de
wijk rondom de school. Een enorm aantal! We danken alle ouders hierbij
voor het meehelpen aan deze actie!

Ondertussen hebben alle groepen deze afvalbakken in de klas staan:

Een bak voor papier, plastic en restafval. Zo willen we ons steentje
bijdragen aan een beter milieu. Ook staat op beide locaties binnen een
grote oranje afvalbak voor het plastic.

Ook ú kunt ons hierbij helpen: hoe minder plastic hoe beter! Denkt u
bijvoorbeeld aan het meegeven van een beker drinken aan uw kind i.p.v
een drinkpakje. Of bij het maken van een traktatie voor de verjaardag
van uw kind: liever iets lekkers (gezond) zonder te veel plastic
verpakkingsmateriaal en/of plastic speelgoed erbij. Dit zou al een mooie
bijdrage zijn!
Tevredenheidsenquête:
43% van de ouders heeft de tevredenheidsenquête al ingevuld.
Wat fijn, we willen, langs deze weg, heel erg bedanken voor het invullen!
Hoe hoger dit percentage is...hoe meer invloed dit heeft op de
betrouwbaarheid van het onderzoek.
Ons doel is dat 65% van de ouders de enquête invullen.
Met het invullen van de enquête draagt u bij aan eventuele
verbeteringen binnen onze school en het onderwijs aan uw kind.
Schoolapp:
Wellicht een overbodig bericht, maar Schoolsunited heeft een hele
nieuwe app uitgebracht. De oude Schoolapp die u gedownload heeft
werkt nog tot het eind van het jaar en zal daarna niet meer werken. Het
is dus van belang dat u de nieuwe app gaat gebruiken om de foto's van uw
kind(eren) te kunnen blijven zien. De nieuwe app kunt u vinden in de
Playstore of App store onder de naam Schoolsunited.
Daarna kunt u de school url toevoegen - www.devredeburg.nl, waarna u
met uw eigen inloggegevens kunt inloggen. Vanaf 1 maart hopen we ook
dat het mogelijk is dat het intekenen voor de oudergesprekken dan kan
via de app.
Mocht u vragen hebben of lukt het u niet om in te loggen, dan horen wij
dit graag. Stuurt u een mail naar ict@devredeburg.nl of loop op
woensdagochtend even binnen bij Céline van Vliet op de
onderbouwlocatie.
Bewegend leren: Fijn voor je brein
Regelmatig komt er in het nieuws dat kinderen steeds minder bewegen.
Dit kan ook gevolgen hebben voor de leerprestaties in de klas.
Afgelopen maanden hebben een aantal leerkrachten deelgenomen aan de
cursus: Bewegend leren = Fijn voor je brein. De ergotherapeut die deze
training gaf, gaf aan dat ze ziet dat kinderen vaak nog niet “aan” staan

als zij ‘s morgens in de klas komen. Vaak beginnen de kinderen als ze de
klas inkomen al zittend op hun plek. Dit is zonde, want deze kinderen
komen zo een stuk minder makkelijk tot leren.
Tijdens deze bijeenkomsten werd duidelijk dat het ontzettend
belangrijk is om tijdens het leren regelmatig in beweging te komen en te
blijven. Hierdoor blijven de hersenen ook een stuk actiever. Dit ziet u
dan ook op onderstaand plaatje:

Wij hebben veel nieuwe kennis en inzichten opgedaan en deze kennis
passen wij dan ook graag toe in de klassen. Steeds meer leerkrachten
doen steeds meer “rennende dictees” of oefenen de sprongen op de
getallenlijn met een pittenzakje of een bal. Ook zijn er leerkrachten die
oefenen de tafelsommen met de klas door middel van gooien en vangen.
De kinderen zijn erg enthousiast en we merken dan ook een hoge
betrokkenheid in de klassen. De oefeningen worden stap voor stap
uitgebreid en zijn in te zetten bij de groepen 1 t/m 8.

Palmpaasstok maken: vrijdag 3 april

Kom je eigen mooie Palmpaasstok stok maken! Met papier, takjes en
snoep maak je een prachtige stok. De Palmpaasstok laat het verhaal van
de intocht van Jezus in Jeruzalem zien. De Palmpaasstok kan je maken
op vrijdag 3 april van 19.00 uur tot 20.00 uur in De Lichtkring,

Lunenburgdreef 70. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen meedoen. De
toegang is gratis.
Organisatie: Protestantse gemeente Hoofddorp.
Opgave en informatie bij ds. Coen Wessel c.wessel@pghoofddorp.nl
Gevonden voorwerpen:
Vanaf a.s. maandag t/m donderdag liggen de gevonden voorwerpen op de
tafels in de hal.
Wilt u kijken of er spullen van uw kind bij zitten? Na donderdag gaan de
spullen weg. Alvast bedankt!
Belangrijke datums deze maand:
Deze maand
dinsdag 3 maart
donderdag 12 maart
woensdag 18 maart
vrijdag 20 maart
week van 23 maart
donderdag 26 maart
dinsdag 31 maart

voortgangsgesprekken
EC vergadering
MR vergadering
meesters en juffendag
uitvoering groep 4B
schoonmaakweek
uitvoering groep 1/2C
uitvoering groep 1/2A

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!
Tot de volgende Flits!

