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Beste ouders / verzorgers,
Tegenwoordig is het inzetten op samenwerken niet altijd meer zo vanzelfsprekend. Terwijl in dialoog gaan met elkaar en
luisteren naar anderen om samen te werken toch het uitgangspunt zou moeten zijn.

Ook bij ons op school willen wij gericht zijn op samenwerking. Samenwerking met onze leerlingen, samenwerking
tussen collega’s onderling, maar vooral ook samenwerking met u als ouders. Met het uitgangspunt om vanuit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid te werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).
Bij deze samenwerking horen de gesprekken die wij met u voeren, het contact tijdens de PBS – contactmiddag voor de
vakantie en ook de gesprekken die wij binnenkort voor Narrare gaan voeren over de kwaliteit van onze school.
Wij hebben genoten van de enorm hoge opkomst tijdens de PBS - middag en danken u allen enorm voor uw komst!
Renate van der Mooren

De week van de Lentekriebels
De week van de lentekriebels is van 16 t/m 20 maart. In de week van de
lentekriebels worden in alle klassen lessen gegeven rond het thema “Relaties en
seksualiteit”. We gebruiken hierbij de mooie lesmethode Kriebels in je buik met
lessen voor groep 1 t/m groep 8 die passen bij de leeftijd en belevingswereld van de
kinderen. De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en
vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
De lessen gaan over vriendschap, liefde, relaties, lichamelijke veranderingen en/of voortplanting en omgangsregels.
Wilt u er meer over lezen, dan verwijzen we naar de website van de week van de lentekriebels; www.kriebelsinjebuik.nl

Pilot gratis schoolmelk
In het kader van gezonde voeding hebben wij ons ingeschreven voor de pilot “gratis schoolmelk” en wij
hebben bericht ontvangen dat wij ingeloot zijn voor deze pilot. Wat betekent dit:
De pilot duurt 11 weken en loopt tussen 9 maart 2020 tot 16 mei 2020 (voor de meivakantie).
Het doel van de pilot
Begrijpen wat voor basisscholen en kinderen belangrijk is bij het aanbieden van zuivel en het stimuleren van gezonde
eetgewoontes. Onderzoeken van het proces voor het aanbieden van zuivel aan alle kinderen vanuit school. De pilot
wordt ondersteund door het ministerie van LNV.
Wat kunnen wij verwachten
Gedurende 11 weken ontvangen wij voor de gehele school voor 2 dagen per week gratis zuivel in grootverpakkingen. De
zuivel varieert in halfvolle melk (en karnemelk) en yoghurt. De school kan naar keuze beslissen of de zuivel tijdens het
10 uurtje of lunch uitgeschonken wordt.
U kunt uw kind in deze periode dus minder drinken meegeven op een dag. Op welke dagen wij precies de zuivel zullen
uitschenken, laten wij u nog weten.
Wilt u meer lezen, kijk dan op: https://home.schoolmelkpilot.nl/home
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Studiedag maandag 23 maart: leerlingen zijn vrij
Maandag 23 maart is de jaarlijkse studiedag voor alle medewerkers van onze stichting
Elan. Dit is een dag dat wij over verschillende thema’s met elkaar in gesprek gaan. Een
dag waarin wij allen weer geïnspireerd worden en veel leren ten dienste van ons
dagelijks werk in de klas en op school.

Trefwoord maart ‘Ontbreken’
In dit thema voor de maand maart, onderzoeken de kinderen hoe het is om iets kwijt te zijn.
Ze ontdekken onder andere dat je een kwijtgeraakt potlood kunt vervangen, maar dat is iets anders als het gaat om
een mens of dier.
Maar of het nu gaat om dingen, dieren of mensen, in iedere situatie schuilt de ervaring
van het gemis die het leven kwetsbaar maakt.
De heelheid die verbroken is omdat iets wezenlijks ontbreekt. Het is niet zo toevallig
dat het woord “heel” taalkundig verwant is aan het woord “heil” dat “geluk” betekent.
Wellicht is dat de les die Jezus zijn gehoor voorhoudt : Daar waar de inzet voor
heelheid ontbreekt, ontbreekt uiteindelijk ook het geluk.
Uiteraard komt het verhaal van de verloren zoon aan de orde.
Hierin zien we het grote geluk van de vader wanneer zijn gezin weer compleet is.
Een groot feest wordt gegeven als een van de zonen, na jaren van afwezigheid weer
terugkeert. Onbegrijpelijk is het voor de andere zoon, die jarenlang “braaf” bij zijn
vader is gebleven en hem goed geholpen heeft.
“De verloren zoon” door Rembrandt
Gezonde School – thema voeding
Het leerteam is druk met het bespreken hoe wij als school om willen gaan
met het stimuleren van gezonde voeding. Eén van de actiepunten is dat
wij met regelmaat in het maandbericht informatie of een gezonde tip
willen geven rondom dit onderzoek. Met dank aan de vader van Frans,
leerling uit onderbouw 3.

Is knijpfruit een gezond tussendoortje of niet?
Fruit is een gezond tussendoortje voor uw kind. Maar het is beter om het
fruit heel of in stukjes te geven, dan om een pakje knijpfruit of slurpfruit
of ander drinkbaar fruit te geven.
De reden hiervoor is dat als iets gedronken wordt je veel minder snel het gevoel hebt dat je vol zit dan wanneer we iets
eten. Doordat uw kind dit bijvoorbeeld snel op kan drinken zal het daarna dus trek blijven houden en snel meer willen.
Kies er daarom voor om fruit in stukjes of als geheel te nuttigen.
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PBS - tips voor ouders voor het geven van complimenten
De 4:1 regel is belangrijk binnen PBS en staat voor 4 complimenten tegenover 1 correctie. Kinderen groeien door
complimenten. Als kinderen van hun ouders vaak horen wat zij goed doen, vinden zij het makkelijker om ‘nee’ te
accepteren op de momenten dat iets niet mag.
Als je er niet aan gewend bent om complimenten te geven, zal dat in het begin vreemd en onwennig aanvoelen. Maar
hoe vaker je ze uitdeelt, hoe makkelijker het gaat. Als je kinderen complimenteert met goed gedrag, is er niets namaak
aan. Kinderen die complimenten krijgen, complimenteren op hun beurt ook, en voor hen is het dus heel natuurlijk.
Tips voor thuis:
Tip 1: Dagelijks complimenten geven voor goed gedrag.
Neem elke dag even de tijd om aandacht te besteden aan positieve kwaliteiten van je
kind. Maak minstens één opmerking over iets positiefs dat je kind zei, deed of probeerde
te doen. Het is waarschijnlijker dat kinderen positief gedrag in stand houden, wanneer
ze leren dat ze door positief gedrag aandacht krijgen.
‘Wat fijn dat je…’.. of bijv. ’ Wat goed van je dat je……’
Tip 2: Belonen van gewenst gedrag
Hang op een centrale plaats in huis een beloningslijstje op (bijvoorbeeld in de keuken, op een prikbord, op de koelkast,
e.d.). Schrijf er 6 leuke kleine activiteiten op die je samen met kind kunt gaan doen als hij/zij zich positief heeft
gedragen die dag. Spreek ’s ochtends met je kind af welke activiteit jullie aan het eind van de dag samen doen als
hij/zij zich de hele dag aan een bepaalde afspraak heeft gehouden.
Voorbeeld: ‘ik hang mijn jas op als ik binnen kom’, ‘ik ruimt mijn tas op als ik van school kom’, ‘ik loop rustig op de
trap’. Wanneer je merkt dat je kind zich die dag aan deze regel houdt, maak je een compliment of deel een sticker uit.
Tip 3: Verrassingsbriefje schrijven
Leg zo nu en dan een verrassingsbriefje of kaartje neer; onder de dekens, in de schooltas, de broodbak of in de jaszak
van je kind om positief gedrag te complimenten. Schrijf er kort en duidelijk op wat je zo goed vindt van je kind; ‘Je
kwam direct toen ik je riep, super!’ of ‘Je hebt je kleding in de wasmand gedaan na het douchen, fijn!’
Tip 4: Het complimentenspel
Dit spel kun je bijvoorbeeld tijdens het eten spelen. Gooi een munt op om te bepalen wie begint. Kop begint. Maak een
compliment over iemand die aan tafel zit, maar zeg niet wie het is. Bijvoorbeeld: ‘Ze heeft een mooie trui aan’. De
andere proberen te raden wie het is. Wordt er verkeerd geraden, maak dan nog een compliment: ‘Ze helpt altijd
geweldig bij het lezen op school’. Als het na 3 complimenten nog niet geraden is, noem de naam.
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Wandelen voor water!
Op woensdag 25 maart doen wij als school mee aan de landelijke
sponsorloop “Wandelen voor water”. Een initiatief van de Rotary Huizen.
Ieder jaar weer een terugkerend evenement waarbij we rondjes gaan
rennen of lopen voor het goede doel. Meer informatie volgt op korte
termijn, alsmede het sponsorformulier.

Met hartelijke groet, Mariëtte en Yolanda

Voorstellen MR lid oudergeleding
Mijn naam is Renske van der Veen en ik heb mij beschikbaar gesteld voor de MR om samen
met de andere leden actief een bijdrage te leveren aan een fijne school voor de kinderen.
Ik ben getrouwd met Onno en moeder van Charlotte en Veerle. Charlotte zit sinds dit
schooljaar op de Wijngaard in groep MB2.
In het dagelijks leven werk ik parttime bij Amerpoort als begeleider op een school en een
logeerhuis. Omdat ik vooral tijdens schooltijd en om het weekend werk ben ik ’s middags
eigenlijk altijd wel op het schoolplein om Charlotte op te halen. Voel je vrij om mij aan te
spreken wanneer je vragen of opmerkingen hebt of informatie wil over onderwerpen die wij
in de MR bespreken.
Ik kijk er naar uit om gezamenlijk te werken aan een school waar kinderen met plezier
komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel brengen.
Renske van der Veen
Verkeersveiligheid rondom de school
Lange tijd is het goed gelukt om het Ellerstveld veilig te houden. Inmiddels valt op dat auto’s weer
buiten de parkeervakken parkeren of op straat stoppen om kinderen af te zetten. Naast dat dit
onveilige stituaties veroorzaakt voor bijvoorbeeld de fietsers en u uw kind toch ook het goede
voorbeeld wilt geven, geeft dit ook veel overlast voor de buurt. Wilt u allen er weer voor zorgen dat
u parkeert in een parkeervak, ook als u uw kind alleen maar afzet?
Van de activiteitencommissie
Nu het voorjaar weer voor de deur staat, ook al werkt het weer nog niet helemaal mee, is het ook weer tijd voor een
aantal jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals Pasen en de Koningsspelen. Voor de Koningsspelen worden ook dit jaar
weer clinics georganiseerd. Ook gaat in de komende periode het schoolvoetbal weer van start. We wensen de teams
heel veel succes en vooral veel plezier.
Op dit moment heeft 35% de ouderbijdrage betaald. Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan kunt
u dit alsnog doen. In de tweede week van maart krijgen de kinderen waarvoor nog geen ouderbijdrage is ontvangen
nogmaals de brief mee naar huis. Zoals in de brief is aangegeven is bij de berekening van de ouderbijdrage uitgegaan
dat álle ouders de bijdrage betalen. Indien niet door alle ouders de bijdrage wordt betaald, kan dit consequenties
hebben voor bijvoorbeeld het schoolreisje.
Ontvangt u liever een betaalverzoek voor het betalen de bijdrage, dan kunt u een bericht
sturen naar 06-13069093 met de naam van uw kind en in welke groep uw kind zit.
Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij dit graag. U kunt dan contact opnemen via
sonja@vandersplinter.nl.
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BELANGRIJKE DATA IN MAART 2020
Dag / Datum

Wat

Maandag 2 en 9 maart

Lesjesmiddagen rondom Meervoudige Intelligentie

Maandag 9 maart

OB 3 en MB 1 naar het Concertgebouw

Maandag 16 t/m
vrijdag 20 maart

Week van de Lentekriebels

Donderdag 19 maart

Adviesgesprekken kleuters

Maandag 23 maart

STUDIEDAG – LEERLINGEN ZIJN DEZE DAG VRIJ

Woensdag 25 maart

Wandelen voor water
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