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Werkgroep continurooster
Dinsdag 19 maart is de werkgroep voor de eerste keer bij elkaar gekomen.
We hebben in deze bijeenkomst besproken wat de bedoeling is van deze werkgroep en wat
we in de komende periode gaan doen.
De leden van de werkgroep (ouders, leerkracht en directie) gaan de komende periode zich
oriënteren op de diverse modellen continurooster die er zijn. Er wordt uitgezocht wat de
plussen en de minnen (voor kinderen, leerkrachten, ouders en school) zijn van bepaalde
modellen, er wordt informatie ingewonnen bij scholen, die al met bepaalde modellen van
continurooster werken, wat de vervolgstappen zullen zijn etc.
Op dinsdag 16 april komt de werkgroep weer bij elkaar en gaan we uitwisselen wat een ieder
gevonden/uitgezocht heeft. Op basis daarvan gaan we kijken welke modellen onze voorkeur
hebben en welke we dus nader gaan uitzoeken/uitwerken (inclusief de financiële kant).
Het doel is, dat er uiteindelijk maximaal 3 modellen voorgelegd worden aan ouders en
leerkrachten (inclusief het school tijden model dat we nu hebben) en er een keuze gemaakt
gaat worden.
Voor komend schooljaar geldt dus, dat we in ieder geval starten met onze huidige
schooltijden. Mocht er in komend schooljaar een keuze gemaakt worden voor een
continurooster, dan zullen wij er voor zorgen dat er ruim voldoende tijd is voor ouders om
het een en ander te kunnen regelen.
Dinsdag 26-3-19 theaterbezoek geschreven door Elena groep 7
Met groep 7&8 zijn we naar het Brestheater geweest in Brielle. Het was super leuk. De
kinderen van het Hofplein hadden het over, dat ze niet wilden opgroeien en niet oud
worden, alleen jong blijven voor altijd. Ze wilden alleen buiten in een speeltuin spelen en
plezier maken. Toen kwam er een oude meneer, de kinderen die zagen die man en gingen
hem spioneren. Uiteindelijk zei een meisje: “Kom op we gaan naar Neverland” en ook de
oude man mocht wel mee. Na allerlei belevenissen zeiden een paar kinderen, dat ze naar
huis gingen. En iedereen ging toen naar huis, naar zijn/haar familie toe. De ouders waren blij
om hun dochter/zoon weer te zien. Om de week komen de kinderen nog steeds bij elkaar,
om te spelen en bij te praten. Daarna gaan ze gelukkig en tevreden weer hun weg. Aan het
einde van de voorstelling gingen ze ook nog 5 meisjes/jongens uit het publiek halen en
gingen ze een beetje praten. Het publiek mocht vragen stellen en ze deden er een half jaar
over, om te oefenen voor de voorstelling. Wow, dat is zoo lang. Hieronder een foto.

Bezoek museum Brielle op vrijdag 29-3-19 geschreven door Anoek groep 8.
Met groep 7&8 op de fiets naar het tachtig jarige museum in Brielle.
Waar we werden opgedeeld in twee groepen en we naar verschillende kamers gingen.
1 Groep ging naar de kamer van 1 april en de andere groep ging luisteren naar de
geschiedenis van 1 april en wat er daarna gebeurde. We kregen allemaal een schrift mee
waar we vragen in moesten beantwoorden. In de 1 April kamer mochten we zelf rondlopen
en onderzoeken wie Lumey was, wie Alva was en hoe ze de poort open hebben gebroken en
nog veel meer.
Het tweede bezoek in Brielle was de Sint Catharijne kerk. In de kerk mochten we rondlopen.
Een paar kinderen gingen mee met een man die nog meer vertelde over de kerk, wat ze met
1 april deden en over een monument die in de kerk staat. Toen we in de kerk klaar waren
was het tijd voor ons hapje en drankje. Toen iedereen klaar was, was het weer tijd om op de
fiets te stappen en weer naar huis te gaan, om daar te lunchen en weer naar school te gaan
om de middag af te maken.

Banenpraatje groep 8 geschreven door Robert uit groep 8
We begonnen met Tristan, die het over de baan van zijn moeder had als procesoperator.
Teun had het ook over procesoperator. Hij had zijn oom bij zich, die bij de AVR werkt.
Robert had het over het beroep kapper.
Tim had het over kraamverzorgster zijn en daar was zijn moeder bij. We deden een
challenge, luiers verschonen bij baby born.
Met Luca gingen we naar zijn tomaten kwekerij.
Jasper had het over een vrouw, die medicijnen moest goedkeuren, die in de EU worden
toegelaten of juist niet.
En Andrei had het over politie. Hij heeft verteld wat voor politie agenten je allemaal hebt.
En Anoek had het over de gehandicapten zorg. We brachten een bezoek op het werk van
haar moeder.

Leerlingenraad
Op dinsdag 19 maart heeft de leerlingenraad vergaderd met juf Lisette en juf Marzena.
Het was gezellig lunchvergadering, waarin we veel besproken hebben.
De volgende punten zijn aan bod gekomen:
• Voorstel ronde
• Stand van zaken tot nu toe
• Toiletten
• Gym
• Buiten speelgoed
• Buiten lessen
• Projecten
• Muziek
Hieronder het verslag van deze vergadering.
Voorstelronde
Ieder stelt zichzelf voor.
Stand van zaken tot nu toe
Het voorstel is om door te gaan met deze leden van de leerlingenraad en volgend schooljaar
verkiezingen uit te schrijven.
Het voorstel wordt aangenomen.

Toiletten
De toiletten worden niet netjes achtergelaten door een aantal leerlingen. Dit is een grote ergernis
voor de anderen en de leerkrachten. De leerlingen gaan op zoek naar posters, om hygiënisch
toiletgebruik te stimuleren (ogen aan het plafond B.B. en Rompompom voor de O.B.) en bespreken
dit ook in hun groep.
Juf Marzena en juf Lisette gaan met de juffen bespreken hoe de leerkrachten kunnen bijdragen tot
een hygiënisch toiletgebruik door de leerlingen. (schriftje?)
Gym
De gymlessen zijn leuk en er is veel afwisseling.
De tennisles heel leuk, graag nog meer buiten lessen bijvoorbeeld op het landje net buiten het dorp.
Juf Marzena stelt voor, om dit evt. aan de gymlessen te koppelen (bespreken met meester Eric).
Buiten speelgoed
Het buiten speelgoed is op mysterieuze wijze “verdwenen”. Juf Marzena en leerlingen gaan
binnenkort op zoek naar het speelgoed.
Buiten lessen
Nu het weer wat beter wordt graag weer wat buiten lessen (spelling/rekenen).
Ook graag natuurlessen buiten.
Project
Opdrachten in het lege lokaal leuk, mag meer keuze zijn.
Gelukkig blijft het nog een week langer, anders was het te kort geweest.
Muziek
De muziekles, die juf Marijna had gewonnen, was super leuk. Graag meer van dit soort lessen.
Juf Marzena en juf Lisette gaan hiermee aan de slag, maar dit is wel iets voor de langer termijn.
Volgende bijeenkomst is donderdag 18 april om 14:00 u.
Juf Marzena bedankt voor de heerlijke lunch.

Verjaardagen april
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Sophie Kleijn
Alicia Biezepol
David Sluimer
Tim Hoveling
Anoek van Staalduinen
Amarence Poldervaart
Djoy Degeling
Joanne Barendrecht

ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!

Agenda april
10
voetbaltoernooi groepen 5/6 in Rockanje
12
koningsspelen – continurooster
18
paasfeest – continurooster
19 t/m 5 mei Meivakantie

OPROEP
We zijn nog op zoek naar enkele ouders, die 12 april (koningsspelen) naar Brielle willen
rijden en een groepje begeleiden !

