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Agenda
vr 2 april

Vrije dag: Goede Vrijdag

ma 5 april

Vrije dag: 2e Paasdag

di 13 april

Oud papier

vr 23 april

Koningsspelen

ma 26 april

Vrije dag: Studiedag personeel

di 27 april

Vrije dag: Koningsdag

Hoofdluis
In de afgelopen dagen is er hoofdluis geconstateerd op onze school. Omdat er momenteel, vanwege het coronavirus,
geen luizencontroles op school plaats vinden, willen we u verzoeken uw kind(eren) zelf thuis goed te controleren op
luizen en neten. Kammen is daarbij het toverwoord. In de link hieronder kunt u meer informatie vinden over hoofdluis
en de behandeling er van.
https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis/

Schoolfruit
Het fruitmenu van komende week:

woensdag

rettich

donderdag

sinaasappel

vrijdag

appel

Beweegteam
IJs & Skeelerclub Lindenoord organiseert kennismakinglessen voor kinderen t/m 12 jaar.
Voorwaarde: kinderen moeten wel - zonder hulp - op de skeelers kunnen staan en vooruitkomen.

📆 Op welke dag en tijd zijn de proeftrainingen*?
Dinsdag 06 april - 18:00 - 19:00 uur
Dinsdag 13 april - 18:00 - 19:00 uur
Donderdag 08 april - 18:00 - 19:00 uur
Donderdag 15 april - 18:00 - 19:00 uur
*) Deelname voor eigen risico

📍Waar?

IJs & Skeelerclub Lindenoord, Sportlaan 135 in Wolvega
Meer info en aanmelding: zie document in de bijlage.
Met vriendelijke groet,
Karen Douwstra | Beweegteam Weststellingwerf
Buurtsportcoach
06 12 88 08 29
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag

Nieuws uit de MR
Donderdag 25 maart hebben we een MR vergadering gehad. We hebben gesproken over
hoe het gaat met de kinderen op school tijdens de Corona periode.
Leerkrachten en directie geven aan dat de kinderen een actieve werkhouding hebben en
dat ze enorm gedreven zijn om te willen leren. Ook zijn ze goed bezig met het thema
Vreedzame School.
We hebben als MR een 'voorbeschouwing' genomen op de tussentijdse resultaten van de
Cito Toetsen, de verwachtingen zijn hoopvol.
Ik zou graag via deze weg een compliment willen maken aan alle leerlingen, leerkrachten
en ouders. Het was niet altijd even gemakkelijk met thuisonderwijs etc., maar we hebben
het toch maar mooi met elkaar gerealiseerd.
Verder hebben we gesproken over de formatie voor het schooljaar 2021.
Mochten er vanuit ouders dingen zijn die spelen of die jullie graag besproken zien worden
in de MR spreek ons dan aan of stuur een mailtje naar: mr@vensterschool.net
Namens de MR van de Vensterschool,
Freek Pereboom.

Groep 7
Esmee groep 7:
Ik ga het hebben over de vreedzame school, Wij hebben het met de vreedzame school
altijd heel gezellig, En we beginnen met een binnenkomer dat is dat we dan met wat
leuks beginnen, en twee kinderen kiezen de binnenkomer. Daarna hebben we het over
het blok en hoe we daar mee om moeten gaan. We hebben ook een gevoel schrift daar
kunnen we elke dag in schrijven hoe we ons voelen,
We hebben het laatst ook over het debat gedaan en toen waren er jury’s en er waren
twee rijen links en rechts en een rij was oneens en er was een rij met eens elke rij had 1
woordvoerder, We hebben ook nog de petten er is een rode pet een gele pet en een
blauwe pet de rode pet staat voor dat je boos reageert de gele staat voor oplossen en de
blauwe staat voor negeren, het laatste blok die we tot nu toe hebben is we hebben hart
voor elkaar daar zijn we nog mee bezig maar hij is nu al interessant .
Dit was mijn verhaal over vreedzame school .

Sylvie groep 7:
Ik ga het hebben over de pauze op school. Het is heel leuk de pauze . Maar er is soms ook gedoe. Maar we werken
wel goed samen. We doen meestal Jongens tegen de Meisjes. We hebben een kwartier pauze. En we doen ook wel
hockey. Maar meestal voetbal. Danielle staat meestal bij ons op keep ze is heel goed. De Jongens zijn ook wel goed
maar wij zijn beter We hebben een goede bal maar ik heb er wel veel blauwe plekken van gekregen. We voetballen
in de pannakooi. De kleuren zijn zwart en geel en de scools zijn geel. We hebben naast de pannakooi hebben we
een boom staan. En een prullenbak er naast staan. De bal gaat vaak uit de kooi. Sterre of ik schiet de bal er vaak uit.
Ik schiet hem er vaak uit en Sterre vaak bijna tegen juf aan en heeft juf ook nog de koffie in de hand. Dat is soms wel
grappig maar als de de koffie over juf heen komt dan is het een probleem. De pauze gaat wel snel voorbij. Dat is
heel irritant . DIT WAS MIJN PAUZE DOEI IK GA NAAR BINNEN.
Fee groep 7
Maandag hadden we vreedzame school dat is een les waar we bij leren dat we hart voor elkaar moeten hebben en
behulpzaam moeten zijn voor anderen. En als we een conflict hebben dat we dat op een vreedzame manier moeten
oplossen. We hebben ook een rode pet, gele pet en een blauwe pet. Als je een conflict hebt en je gebruikt de rode
pet dan kan je een conflict niet goed oplossen , omdat de rode pet voor boos reageren en doen staat. Als je de
blauwe pet bij een conflict gebruikt doe je het iets beter maar alsnog niet zo goed , want de blauwe pet staat voor
negeren en weglopen. Maar als je de gele pet gebruikt doe je het super , want de gele pet staat voor een oplossing
zoeken en op een vreedzame manier er over praten en natuurlijk moet je de ander ook laten praten dat noem je een
win win. We beginnen ook met een binnenkomer , dan kiest Juf Margreet een week van tevoren twee kinderen uit die
een leuk spel verzinnen voor de binnenkomer we doen namelijk altijd een leuk spel bij de binnenkomer. En we krijgen
soms ook een papiertje met opdrachten erop , dan lopen we door de klas en maken we tweetallen door een high five
te geven en vragen we elkaar dingen die op de papiertjes staan. En vullen de antwoorden van de vragen in op het
papiertje. En op het einde van de les bespreken we wat we hebben geleerd hebben

Beslisboom
Klik op de link hieronder om de beslisboom te raadplegen.
https://vensterschool.net/informatie/pdf?id=1xEMYwP7jBRyg2L

