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Blauwhuis, 16 februari 2017

Nieuws St. Gregoriusschool
Inhoud
 Agenda
 Personele zaken
 Kanjertraining
 KMPO – Enquête school
 Aswoensdagviering
 Vastenactie
 BMS-week
 Open Dag
 Kangoeroewedstrijd
 Scholenvolleybaltoernooi
 Grote Rekendag
 RVA scholenvoetbaltoernooi groep 3 en4
 Voorstelling Uurcultuur groep 3/4
 Vieringen
Bijlagen:
 Brief opgave RVA voetbaltoernooi groep 3 en 4

Agenda februari/maart 2017
Datum
17 februari
17 t/m 24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
1 maart
5 maart
6 t/m 10 maart
8 maart
16 maart
22 maart
25 maart
31 maart

Activiteit
Studiedag team – kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
Viering Carnaval met k.w.d. St. Vituskerk
Carnaval
Start school om 9.30 uur
Aswoensdagviering
Kinderwoorddienst St. Vituskerk
De Week van de BMS
Open dag
Kangoeroewedstrijd
Grote Rekendag
Scholen volleybaltoernooi
Nieuwsbrief 8

Tijd

19.30 uur

11.00 uur
9.30 uur
9.00 uur – 11.30 uur

Nog niet bekend

0

Personele zaken
Er zijn geen bijzonderheden te melden op het gebied van personele zaken.

Kanjertraining
Vertrouwensoefeningen
Tijdens vertrouwensoefeningen wordt veel lijfelijk contact gemaakt, zoals hand geven, arm om elkaars
schouder enz. Bekend is dat kinderen die elkaar durven aanraken, onderling minder agressie kennen.
Om die reden zijn veel spelsuggesties erop gericht kinderen te leren op een normale manier elkaar aan
te raken; anders dan duwen, schoppen, trekken, slaan en/of seksuele intimidatie.
Normale aanraking zoals bijvoorbeeld elkaar bij de hand vasthouden, vergroot het onderling vertrouwen. Samenwerken is van groot belang, omdat groepen die goed weten samen te werken succesvoller
zijn. Op die manier leren kinderen een oud (biologisch) principe dat goed samenwerken de kans op succes vergroot. Werken kinderen goed samen, dan vergroot dat de groepsvorming en is het daardoor leuk
bovendien. Samenwerken moet worden onderscheiden van vriendschap. Vuistregel: je kunt met veel
mensen samenwerken die niet noodzakelijkerwijs je vrienden of vriendinnen zijn. Wel vergroot een
goede samenwerking de kans op onderlinge vriendschappen.
Vertrouwen is een belangrijk uitgangspunt. Veel gedragsstoornissen hebben hun wortels in een basaal
wantrouwen dat sommige kinderen hebben jegens het leven in het algemeen en hun opvoeders (ouders!) in het bijzonder. Een behoorlijk aantal kinderen zien gedragsvoorbeelden van een onvoorspelbare
opvoeder en/of verkeren in onvoorspelbare situaties. Vertrouwen is te versterken als de lijfelijke contacten in een groep anders zijn dan schoppen, slaan, trekken, duwen, laten vallen en/of seksuele intimidatie.

KMPO – Enquête school
In februari/maart vindt het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek van de scholen van de BMS plaats. Wanneer de vragenlijst beschikbaar is, ontvangt u een mail. Wij vragen al onze ouders/verzorgers om deze
enquête in te vullen, zodat we een goed beeld krijgen van hoe onze school er voor staat, wat we moeten
vasthouden en waar verbeterpunten liggen. Ook de kinderen van de bovenbouw en alle teamleden
worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Alle drie de partijen samen geven ons straks een
goed beeld waarmee wij ons verder kunnen ontwikkelen.

Aswoensdagviering
Woensdagochtend 1 maart ben u allen van harte welkom in de St. Vituskerk te Blauwhuis om samen
met de leerlingen van de St. Gregoriusschool de Aswoensdagviering bij te wonen. De viering begint om
11 uur en duurt tot ongeveer half 12. Pastoor dan der Weide zal de dienst leiden. Mocht u thuis nog
Palmpasentakjes hebben, dan mag u deze mee geven aan uw kind zodat we ze kunnen verzamelen op
school voor in de kerk. Heel graag tot dan!

Vastenactie
Dit jaar doen we weer mee met de Vastenactie die vanuit de parochie wordt georganiseerd. Na de
Voorjaarsvakantie gaan we hiermee aan de slag en ontvangen de kinderen en u de informatie hierover.

De Week van de BMS
Onze school maakt onderdeel uit van de BMS, samen met 32 katholieke scholen. Van maandag 6 maart
t/m vrijdag 10 maart organiseert de BMS voor alle scholen de “Week van de BMS” met als thema
“Geloof, hoop en liefde”
Deze week besteden we speciaal aandacht aan het hele kind, aandacht voor elkaar en aandacht voor
onze omgeving. We starten deze week met een gezamenlijke viering met alle kinderen.

Open Dag 8 maart
In de week van de BMS organiseren we, net als al de andere BMS-scholen, de Open Dag. Deze valt dit
jaar op woensdag 8 maart. We willen u laten zien wat onze missie “Leren, Leven, Beleven” voor onze
school met onze kinderen betekent.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op school en in de groepen. Deze Open Dag is
voor iedereen bedoeld die nieuwsgierig is; jong en oud! U kunt van 9.00 uur tot 11.30 uur binnen lopen.
Om 10.00 uur staan de koffie en thee klaar!

Kangoeroewedstrijd 16 maart
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen
(met ruim 6,5 miljoen deelnemers!). Dat is werkelijk uniek!
In Nederland namen in 2016 ruim 138.500 leerlingen op bijna 2300 scholen deel. De moeilijkheid loopt
op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFUN (groep 3/4), wizKID (groep 5/6), wizSMART (groep 7/8), wizBRAIN (klas 1 & 2 havo/vwo en klas 3 & 4 vmbo & 3 havo) en wizPROF (klas 3
vwo, 4 & 5 havo/vwo en 6 vwo).
Voorbeeldopgave:

Wil je alvast even oefenen of vind je het leuk om zelf ook even te puzzelen? Klik dan hier
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Grote Rekendag 22 maart
Op woensdag 22 maart 2017 vindt de volgende Grote Rekendag plaats. Het thema van deze 15e editie is
‘Meten, bewegen en construeren’ en draait om de wiskundige geletterdheid. De kinderen gebruiken
wiskundige gereedschappen in hun eigen omgeving. Ze leren o.a.:
– meetkundige constructies maken;
– maquettes en plattegronden;
– meten via vergelijken;
– verkennen van getallen en getalrelaties door deze lijfelijk te ervaren.
Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert
inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
Ouders en verzorgers zijn van harte welkom bij de opening op het plein om 8.25 (bij slecht weer in de
sportzaal).
Ouders die zich via de vrijwilligerslijst hebben opgegeven om te helpen in de groepen, krijgen nog een
mail met daarin verdere informatie.
Wilt u in de loop van ochtend ook even bij de rekenactiviteiten kijken, loop dan gerust binnen!

Volleybaltoernooi
Op zaterdag 25 maart vindt het scholenvolleybaltoernooi in Sneek plaats. Wij zullen hier weer aan
deelnemen met een aantal teams. Wanneer de programma's bekend zijn, ontvangen de deelnemende
kinderen die. Op naar een mooi en sportieve prestatie!

Voetbaltoernooi groep 3 en 4
Op woensdag 5 april wordt er een voetbaltoernooi georganiseerd voor kinderen uit groep 3 en 4. In de
bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u de brief hierover. De opgavestrookjes kunnen maandag 27 ingeleverd worden bij de leerkracht.

Voorstelling Uurcultuur groep 3/4
Op maandag 8 mei gaat groep 3/4 een voorstelling bijwonen van Uurcultuur. De voorstelling wordt gegeven in Parrega. We hebben hiervoor nog chauffeurs nodig. Kunt u rijden? Wilt u zich dan opgeven op
de lijst die in de gang hangt bij groep 3/4? Even melden bij of mailen naar Anja kan ook. Alvast bedankt!

Vieringen in de St. Vituskerk
Zaterdag 25 februari is er om 19.30 uur een Carnavalsviering in de St. Vituskerk.
Aanwezig zijn pastoor v/d Weide, carnavalsvereniging de Fyfkes, de Swalkers en het gelegenheidskoor.
Het belooft een mooie viering te worden. Ook is er Kinderwoorddienst dus allen van harte welkom.
Zondag 5 maart is er een kinderwoorddienst om 9.30 uur in de St. Vituskerk. Ook hier bent u van harte
welkom.

