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Agenda
Schooljaar 2017-2018

Prinses Marijkeschool

24-28 febr.

Voorjaarsvakantie

2 april

theoretisch verkeersexamen

2 en 3 april

Schooluitvoering in De Halle

9-13 april

Paasvakantie

15-16 april

Eindtoets groep 8

7 april

Koningsspelen

20 april t/m
5 mei

Meivakantie

6 mei (woe)

Eerste schooldag na de
meivakantie

Marijkestraat 1

4571VW Axel

0115 561806
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Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Dit is de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. We willen u graag weer informeren over wat
we de afgelopen maanden hebben gedaan en wat we in de komende weken kunnen
verwachten.

Oudercontacten
Deze maand zijn de oudercontactgesprekken weer geweest.
Voor de tweede keer hebben we gebruik gemaakt van Parro
bij het plannen van deze gesprekken en geen briefjes meer
meegegeven. Als team ervaren we dit positief en ook van
diverse ouders hebben we teruggekregen dat ze het fijn
vinden zelf de afspraken te kunnen plannen.

Nieuwe boom
Vorig schooljaar hebben we meegedaan met de actie “Boom
zoekt Schoolplein” van Natuur &”Zo in samenwerking met de
gemeente.
We waren erg blij toen we werden uitgekozen en de kinderen
tijdens de boomfeestdag bomen en heesters mochten planten op het schoolplein. Helaas
was 1 van de bomen geen lang leven beschoren. Nog voor de zomervakantie was het
boompje afgeknakt bij een storm. Er werd ons een nieuwe boom beloofd. Inmiddels is deze
geplant en hebben we op ons schoolplein weer 2 bomen staan. We hopen dat ze snel zullen
uitgroeien tot mooie, stevige exemplaren waar we heerlijk in de schaduw kunnen spelen!
De kindraad heeft zich bezig gehouden met het maken van plannen voor verdere aankleding
van het plein. We zijn nu in de ontwerpfase en we hopen dat we al voor de zomervakantie
enkele ideeën kunnen realiseren.

Fruitdagen
We hebben al enkele fruitweken achter de rug en de meeste kinderen genieten ervan!
We hebben nu ook een beetje zicht op de hoeveelheden en de soorten fruit die we krijgen
aangeleverd.
Voor alle groepen is afgesproken dat er op woensdag en vrijdag fruit van school
beschikbaar is, op die dagen hoeven de leerlingen geen fruit van thuis mee te nemen.
Dinsdag en donderdag waren al “meeneem” fruitdagen, dan nemen de kinderen fruit van
thuis mee.
Op maandag, dinsdag en donderdag presenteren we het fruit dat nog over is aan de
liefhebbers, maar dat zal niet altijd voldoende zijn om de maag te vullen.

Kwink
Sinds dit jaar gebruiken we in de groepen de methode “Kwink” om met elkaar te leren over
samen spelen en samenwerken. In klassengesprekken bespreken hoe we met elkaar
omgaan in de groep en op het plein. We leren de kinderen om zich af te vragen of ze met
hun gedrag ook bereiken wat we zouden willen.
Soms is de bedoeling wel goed, maar wordt er niet bereikt wat wenselijk is.
Een voorbeeld daarvan zien we soms op het plein gebeuren: een van de kinderen vindt een
spelletje erg leuk en denkt dan (zonder dit te vragen) dat anderen dat ook leuk vinden, terwijl
dat eigenlijk niet zo is. We zien dan dat andere kinderen soms niet durven weigeren, terwijl
ze dat liever wel zouden doen. Dat is een ongemakkelijke situatie, waar zomaar ruzie kan
ontstaan. Dit gedrag bespreken we in de groep en leren de kinderen om vragen te stellen en
beter op elkaars signalen te letten, zodat spelen voor iedereen leuk blijft.
2

Met de lessen uit de methode leren we hoe we moeilijke situaties kunnen aanpakken, zodat
het voor iedereen plezieriger wordt. We leren hoe we ruzies kunnen uitpraten en hoe we
goed voor ons zelf kunnen opkomen, terwijl we ook voldoende ruimte overlaten voor de
ander.
Door de hele school hanteren we hetzelfde rooster,
in alle groepen gaat het over hetzelfde onderwerp,
maar natuurlijk wel op het niveau van de groep.
De methode geeft ook informatie voor ouders.

Hieronder heeft juf Elvira een stukje geschreven waarin nog meer wordt toegelicht:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
is een lesmethode die wij op de Prinses Marijkeschool gebruiken om kinderen sociale
vaardigheden aan te leren en te zorgen voor een gezellige sfeer in de klas en op school. Uit onderzoek is
namelijk gebleken dat kinderen die goed in hun vel zitten en die les krijgen in een veilige omgeving waar
een fijne sfeer hangt, beter kunnen leren. De betrokkenheid en motivatie vergroot, waardoor leerlingen
beter presteren. Over deze lesmethode, die al enige tijd op school wordt ingezet, willen wij u wat meer
informatie geven.
Elke twee weken staat een “Kwink van de Week” centraal; een thema of vaardigheid die tijdens deze
twee weken geoefend wordt (Bijvoorbeeld ‘Kies eens een ander’ of ‘Denk goed na voor je kiest’). De
Kwink van de Week staat op een leuke poster die in de klassen en de hal ophangt. Alle groepen oefenen
hetzelfde thema of vaardigheid in dezelfde periode, waardoor we met alle kinderen samen oefenen aan
een eenduidig doel.
Verbinding en samenwerking met ouders, wordt mogelijk gemaakt met Kwink! Wanneer
ouders/verzorgers samenwerken met de school, ontstaat er een ‘sterk sociaal- emotioneel-leren team’,
de transitie waarbij kinderen vaardigheden in verschillende situaties kunnen toepassen: op school, thuis,
de sportclub, of ergens anders.
Om deze samenwerking te bevorderen ontvangt u vanaf heden (4x per schooljaar) een ouderbrief, een
Koelkastposter of andere relevante informatie, zodat u op de hoogte bent van de thema’s. Wellicht vindt
u het fijn om met uw kind(eren) te praten over de Koelkastposter en de lessen op school. Op deze manier
zijn we samen verantwoordelijk om de kinderen te begeleiden en voor te bereiden op een succesvol
leven in de maatschappij!
Hieronder vindt u inhoudelijke informatie over de methode, hopelijk bent u ook enthousiast en kunnen
we samen zorgen voor sociaal sterke kinderen en kunnen we pestgedrag voorkomen!
www.kwinkopschool.nl
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Samenwerking met Aan-Z
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In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat de
gemeente Terneuzen een pilot is gestart met als doel de zorg
voor de jeugd vanuit Aan-Z toegankelijker te maken. Onze
school mag daar als eerste van profiteren en we hebben in
verschillende gevallen al hulp kunnen inschakelen.
Voor kinderen en ouders is het fijn om zonder al te veel
rompslomp en administratie de juiste hulp te kunnen
ontvangen.
De opzet is om waar nodig direct hulp te kunnen bieden op
sociaal en emotioneel gebied. Het is fijn als we snel kunnen
handelen en kunnen voorkomen dat een vraag uitgroeit tot
een probleem. Voorkomen is beter dan genezen.
Hiernaast ziet u een foto van onze contactpersoon
Sharon Hoondert.
Zij zal regelmatig op school aanwezig zijn en is ook
aanspreekpunt voor ouders. Mocht u een vraag hebben voor
Sharon, dan kunt u dat aangeven bij een van de leerkrachten of bij de directeur, we zorgen
dan dat er contact met haar wordt gelegd.
Aan deze hulp zijn voor de ouders geen kosten
verbonden.

Spreekuur GGD
Het kan ook zijn dat u vragen heeft die meer op het
gebied van verzorging en gezondheid liggen,
daarvoor hebben we contact met de GGD. Elke 3e
maandag van de maand is er een inloopspreekuur op
school van de GGD. U kunt hier terecht voor al uw
vragen over gezondheid en opvoeding. Een afspraak
is niet nodig. U kunt van 14.45 tot 15.30 terecht. Ook
van onze jeugdverpleegkundige hebben we een foto,
zoals u hiernaast kunt zien. Het is prettig voor u om te
weten welke mensen er in de school aanwezig zijn.

Muziek
Elke donderdagmiddag is het een vrolijke boel op school. De groepen 5 tot en met 8 maken
muziek op gitaar, blokfluit, trompet, percussie, dwarsfluit en er wordt ook nog vol
enthousiasme gezongen. Leuk dat we Toonbeeld weer een aantal weken konden inzetten
om muziek te maken met onze kinderen. Zo kunnen de kinderen kennis maken met een
instrument. Donderdag 20 februari om 14.30u worden de lessen afgesloten met een
optreden in de school. Ouders zijn van harte welkom te komen kijken!
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Schooluitvoering
De voorbereidingen voor de schooluitvoering zijn alweer in volle gang!
De ouderraad is druk bezig achter de schermen met de organisatie, de klusploeg en de
naaigroep werken aan de decors en de kleding en de kinderen en leerkrachten zijn hun
onderdelen aan het oefenen. Het is een enorme bedrijvigheid in de school.
Houdt u de data goed in de gaten, want het begint nu op te schieten: op 2 en 3 april is het
zover!
Na de voorjaarvakantie hoort er meer over en wordt ook bekend gemaakt wanneer de
voorverkoop van de kaarten zal zijn.

Oproep voor belangstellenden voor de schoonmaak
Bij het bedrijf dat de dagelijkse schoonmaak van de school verzorgt, heerst een nijpend
gebrek aan personeel.
Daarom een oproep in onze nieuwsbrief voor ieder die interesse heeft om hierbij te helpen.
We zijn op zoek naar mensen die ervan houden om schoon te maken en die er plezier in
hebben om de school elke dag weer te zien blinken.

Bent u zo iemand of kent u iemand die dit zou willen doen, neemt u dan contact
op met een van de leerkrachten of de directeur. We kunnen bemiddelen bij het
schoonmaakbedrijf en samen met u zoeken naar de mogelijkheden.

Bericht van de gemeente Terneuzen
Op woensdag 26 februari organiseren we een heuse Kids2Fun-carrousel in Terneuzen!
Van sport- en beweegactiviteiten tot creatief bezig zijn, die dag komt alles aan bod!
Locatie: Gymzaal, Leeuwenlaan 29, 4532 AE Terneuzen
Tijdstip: Woensdag 26 februari van 14u tot 16u
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Deze activiteit is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Dit kan via
http://aan-z.eu/activiteit/kids2fun-carrousel tot 21 februari.

Met vriendelijke groet, namens het team
Harmien Hamelink
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