Nieuwsbrief Maart (deel 2)
2021
Beste ouders/verzorgers,
U had al een Nieuwsbrief voor Maart ontvangen, voor de voorjaarsvakantie. Toch
nog een Nieuwsbrief rondom Maart, want er is veel te vertellen
En de komende weken mogen we weer wat festiviteiten organiseren, coronaproof
uiteraard. Echt fijn dat dit weer kan op school! Hierover wil ik u ook informeren.

Formatie-perikelen
Ieder jaar rond deze tijd buigen
wij ons over het aantal
leerlingen en de toekomst.
Binnen alle scholen van
OPONOA gebeurt dit. Zo maken
we een plan qua aantal
groepen en kinderen en niveaus
voor het komende schooljaar.
Dan wordt er gekeken naar de
‘formatie’, oftewel ‘hoeveel
leerkrachten kan de school
betalen’?
Het zal u vast niet ontgaan zijn, dat we volop bezig zijn met het promoten van onze
fijne school. We doen dit niet alleen, de werkgroep “Krachtteam” helpt enorm,
evenals onze MR. Want we willen graag groeien. Ook vanuit o.a Neede mogen
kinderen komen. Komend jaar komt er ook nog eens een BSO naast de school! Het
mooiste zou zijn dat we een soort Kindcentrum mogen heten. Een heel Kindcentrum
gericht op leren, natuur en buiten! Daar zijn we nu druk mee bezig. Dan kun je
opvang en onderwijs verzorgen van 0-13 jaar. En daar zijn weer vele voordelen mee
gemoeid.
Waarom ik dit allemaal hier vertel? Nou, simpel gezegd om u te laten weten hoe het
gaat en daar open in te communiceren, zoals u dat gewend bent van ons.
Komend jaar hebben we tot nu toe recht op 2 groepen. Dus zeg maar geld om
dagelijks 2 leerkrachten te kunnen hebben. Dat zouden we graag anders willen zien.
Vandaar ook dat we bezig willen zijn met groeien!

Hanneke van het Krachtteam heeft inmiddels ook met ouders van de OR gesproken.
Misschien had u er al wat over gehoord. Fijn is het, te weten dat deze ouders
aangeven ook vertrouwen in ons te hebben wanneer we in twee groepen gaan
draaien.
En het klopt; we werken al jaren op de juiste onderwijs manier. Die werkt, juist in
combinatie groepen, erg goed. Ik houd u op de hoogte!

Rapportgesprekken
De rapport gesprekken zullen dit jaar digitaal gebeuren, zoals u kunt lezen in
bijgesloten Nieuwsbrief vanuit de corona werkgroep. U krijgt hiervoor een uitnodiging
van de groepsleerkracht. We hebben afgesproken dat deze gesprekken in week 13
gaan gebeuren. De uitnodiging zal in de week ervoor gestuurd worden.

Paaslunch; versier ‘n ei voor ‘n ander
Op woensdag 31 maart willen we een Paaslunch verzorgen voor alle kinderen van
de school. Normaliter verzorgen de kinderen voor elkaar een lekkere maaltijd. Maar
dit mag dit jaar niet. Vandaar dat wij een lunch verzorgen.

Wat wel mag: een gekookt ei voor een ander kind versieren! Hoe
gaan we dit doen? In de klas wordt een paar dagen van tevoren
lootje getrokken. Voor dit kind mag uw kind dan een gekookt ei
versieren. Dit mag op woensdag 31 maart meegenomen worden.
Zo kunnen we toch nog veilig iets voor
een ander doen, een verpakte paas
lekkernij 😉
Wilt u uw kind ook op 31 maart a.s een
bord, beker mes en koffielepel (voor het
ei) meegeven? Dank u!

Vossenjacht
Nog meer leuks in aantocht. Het duurt nog even.. dan komen de Koningsspelen
weer aan bod! Helaas geen koningsontbijt dit jaar, dus dat lekker thuis doen. Maar
wel…een dag met veel beweging.
In de ochtend verzorgen we gave spelen en in de middag willen we graag een
vossenjacht doen. Dus….we zoeken vossen! Kunt u of kent u iemand die “vos” kan
zijn op vrijdagmiddag 23 april ? Vanaf ongeveer 12.30 uur tot 14.15 uur.
Heel graag even een berichtje naar elona@oponoa.nl

Lentekriebels
Het is weer zover…onze ramen zijn al een beetje versierd met bloemetjes, hartjes,
vlindertjes en bijtjes…De week van de Lentekriebels komt eraan!

Wat dat precies is? Dat staat hieronder kort beschreven, mocht u meer willen lezen
over deze week, dan verwijs ik u naar
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-delentekriebels/informatie-voor-ouders
Om te zorgen dat alle kinderen in aanloop naar volwassenheid goede informatie krijgen en
leren hoe je gezonde relaties aangaat, is relationele en seksuele vorming ook op school
belangrijk. Juist ook op de basisschool, voordat kinderen in de puberteit komen en kinderen
lichamelijk en emotioneel erg veranderen. Door relationele en seksuele vorming leren
kinderen praten over relaties en seksualiteit, hun wensen en grenzen aanvoelen en
aangeven en weloverwogen keuzes maken in wat ze wel en niet doen. Door goed
voorbereid te zijn beginnen jongeren vaak juist later met seks, wanneer ze er echt aan toe
zijn.
Met je kind in gesprek
De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis in gesprek te gaan over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Wanneer je hier van jongs af aan over praat, wordt het
voor kinderen normaal om erover te praten. Je laat hiermee zien dat ze bij je terecht kunnen
als ze vragen of problemen hebben, en ze krijgen de juiste kennis en informatie mee.
Informatie die ze anders bij vrienden of online gaan zoeken. Vanaf de puberteit staan
kinderen steeds minder open voor wat hun ouders zeggen. En het is wel belangrijk dat
kinderen voorbereid zijn op wat er allemaal in de puberteit aan ze verandert.
Je hoeft niet bang te zijn dat je kind nog niet toe is aan bepaalde informatie. Kinderen
onthouden namelijk alleen wat zij interessant vinden en waar ze op dat moment aan toe zijn.

Kangoeroe rekenen

Op 18 maart 2021 is de W4Kangoeroe wedstrijd. Natuurlijk doet de Tormijnschool ook
mee! De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in
maart op heel veel scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt
gemaakt. In Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen.
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de
middelbare school.
Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF.

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een
vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn
gegeven, één is er goed. Welke?
De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger.
Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen? Er doen 10 Tormijntoppers (iedereen
mocht opgeven) van ons mee!

Pannenkoekdag
Zoals al eerder gecommuniceerd, is het op 19 maart
Nationale Pannenkoekdag! We hebben 4 toppers
gevonden die voor ons willen bakken, jammie!! Voor
iedere leerling zijn er 2 pannenkoeken, mocht uw kind
een grote eter zijn, geef dan alsnog een boterham
mee…

Eurowijslessen
En we gaan maar door met de leuke extra’s; in week 12 is het Eurowijsweek.
Eurowijsweek bestaat uit lessen over kennismaken met geld en de euro. In alle
groepen. Op een leuke wijze leren de leerlingen over sparen en uitgeven, rekenen
met de euro en veilig pinnen.
Naast het Eurowijs lesmateriaal biedt Eurowijs
meer middelen om op een leuke manier
aandacht te besteden aan geldzaken.
Filmpjes, spelletjes en kleurplaten voor in de
klas of thuis vind je op de website van Eurowijs
Kids.

Tot zover de Nieuwsbrief deel 2 van
maart, tot april !

.

