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Agenda
Personele zaken
Kanjertraining
Nieuwe gezin
Grote Rekendag
Paasviering en Vastenactie
Schoolvoetbaltoernooi
Himmeldei
EHBO groep 8
Verkeersexamen groep 8
Eindtoets en Aansluitingstoets
Voorstelling Frets
Meesterlijke Juffendag
Vieringen – Eerste Communie

Bijlagen:
 \

Agenda april 2018
Datum
30 maart
1 & 2 april
4 april
11 april
1 april
15 april
17, 18, 19 april
19 april
26 april
26 april
27 april
30 april t/m 4 mei

Activiteit
Goede Vrijdag - vrij
Pasen - vrij
Schoolvoetbaltoernooi
Himmeldei
Viering St. Vituskerk
Eerste Communieviering St. Vituskerk
Eindtoets & Aansluitingstoets groep 8 en 7
Voorstelling Frets groep 5 t/m 8
Meesterlijke Juffendag
Nieuwsbrief 9
Koningsdag – vrij
Meivakantie

Tijd

‘s middags
11.00 uur – 12.00 uur
9.30 uur
11.00 uur
‘s ochtends
‘s middags

Personele zaken
Zoals u zeer waarschijnlijk wel uit het nieuws hebt vernomen, wordt er extra geld uitgetrokken voor
werkdrukvermindering in het basisonderwijs. Om deze gelden goed en structureel in te kunnen zetten,
voeren we met team, MR en SAC de komende periode de professionele dialoog. Uitgangspunt hierbij is
dat deze extra gelden passen in de meerjarenplanning van de school. Wij informeren u t.z.t. hoe wij dit
gaan inzetten.

Kanjertraining
Vertrouwensoefeningen
In de vertrouwensoefeningen wordt veel lijfelijk contact gemaakt. Zoals handen geven, arm om elkaars
schouders doen, enz. Bekend is dat kinderen die elkaar durven aanraken, onderling minder agressie
tonen. Om die reden zijn veel spelsuggesties erop gericht kinderen te leren op een normale manier
elkaar aan te raken. Dus niet via duwen, trekken, slaan of schoppen. Normale aanraking zoals bijvoorbeeld elkaar bij de hand vasthouden, vergroot het onderling vertrouwen. Samenwerken is daarbij ook
van groot belang. Grotere groepen die goed weten samen te werken zijn meestal succesvoller en hebben duidelijk veel plezier met elkaar wat het groepsgevoel vergroot. Vuistregel blijft wel dat je met
mensen kunt samenwerken die niet noodzakelijk je beste vriend of vriendin zijn. Een goede samenwerking kan wel een vriendschap vergroten. Uiteraard blijft vertrouwen een van de belangrijkste uitgangspunten.

Nieuw gezin
Vanaf aanstaande dinsdag, 3 april, komt er een nieuw gezin bij ons op school: de familie Salden. Zij komen met 3 kinderen: Rick komt in groep 6, Sanne komt in groep 4 en Wout komt in groep 1.
We heten de familie van harte welkom en wensen hen allen veel plezier en een fijne tijd bij ons op
school!

Grote Rekendag
De Grote Rekendag zit er weer op! Het was weer een ochtend volop rekenplezier – vooral door te doen,
te onderzoeken en ontdekken – en alle kinderen zijn dan ook heerlijk aan de slag geweest met de opdrachten. Alle ouders die ons/de kinderen hierbij geholpen hebben: hartelijk dank!
De foto’s komen op de website. De opening was al te zien op Facebook.

Paasviering en Vastenactie
Tijdens de gezellige Paasviering met de hele school werd er een toneelstukje gespeeld, werden er liedjes
gezongen, gedichten en verhaaltjes verteld en vertelde de kinderen zelf over nieuw leven.
Aan het eind van deze viering werd het bedrag bekend gemaakt dat de kinderen – tot nu toe – gespaard
hebben voor de Vastenactie met verschillende klusjes of met een challenge. Een prachtig bedrag dat
zondag in de Paasviering in de St. Vituskerk nogmaals zal worden genoemd. Bedankt voor uw bijdrage!

Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 4 april doet onze school weer mee aan het Schoolvoetbaltoernooi. De kinderen van groep 8,
aangevuld met kinderen uit groep 7, spelen hun eerste wedstrijd om 13.41 uur. Het toernooi vindt
plaats op de voetbalvelden van v.v. Heeg. Komt u de kinderen aanmoedigen?

Himmeldei
Ook dit jaar doen wij weer mee aan Himmeldei. Wij trekken op woensdag 11 april om 11.00 uur het
dorp in om rotzooi op te ruimen. De kleuters doen dit rondom school. Samen maken we Blauwhuis weer
schoon!

EHBO groep 8
Na weken oefenen zijn de kinderen van groep 8 klaar voor het examen. Dondermiddag 12 april vindt het
examen – dat bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte – hier op school plaats.
We wensen groep 8 alvast veel succes toe!

Verkeersexamen groep 8
Als afsluiting van de verkeerslessen op de basisschool, doen wij ieder jaar mee aan het verkeersexamen.
In april vindt dit examen plaats. De datum waarop wij dit inplannen, wordt met de kinderen besproken.

Eindtoets en Aansluitingstoets AMN
Op 17, 18 en 19 april maakt groep 8 de Eindtoets. Tegelijkertijd maakt groep 7 de Aansluitingstoets.
Beide toetsen zijn van AMN. De toetsen worden digitaal afgenomen.

Voorstelling Frets
Donderdagmiddag 19 april kijken de groepen 5 t/m 8 naar de voorstelling “Hoogtevrees – Als ik groter
ben dan later” van Frets.

Meesterlijke Juffendag
Donderdag 26 april vieren wij onze verjaardagen op school. Deze dag gaan we ’s ochtends vieren in eigen groep. ’s Middags willen we graag een talentenmiddag organiseren. We willen verschillende activiteiten aanbieden waarbij de kinderen zich in kunnen schrijven, bijvoorbeeld: koken, knutselen, tekenen,
sport, dammen, dans, timmeren, handwerken, schminken, cakejes versieren, fotografie, muziek of eigen
invulling.
De talentenmiddag begint om half 1 en duurt tot half 3. De kinderen kunnen zich voor 2 activiteiten
inschrijven, deze duren 50 minuten per activiteit. Hierbij kunnen we uw hulp en talenten goed gebruiken!
Vindt u het leuk om een groepje te begeleiden, wilt u dit dan voor vrijdag 13 april mailen naar juf Adrie:
a.bootsma@gregoriusschool.nl of juf Ingrid: i.schoot@gregoriusschool.nl.
Wie jarig is trakteert, dus hoeven de kinderen alleen brood en één keer drinken mee te nemen. Dan
zorgen wij voor een lekkere pauzehap! We maken er een mooie dag van waarbij iedereen feestelijk verkleed mag komen!

Vieringen in de St. Vituskerk
Vanuit de werkgroep Kind en Kerk zijn er rond de paasvieringen de volgende activiteiten:
Zaterdag 31 maart is er ‘s middags in de pastorie paaseieren verven voor de schoolkinderen.
Zondag Eerste Paasdag is er tijdens de gezinsviering crèche in de pastorie en voor de schoolkinderen na
afloop van de gezinsviering eieren zoeken in de pastorietuin.
Graag tot ziens bij het paaseieren verven en de gezinsviering.
Werkgroep Kind en Kerk

Eerste Communie
Zondag 15 april om 11.00 uur is de Eerste Communieviering. Er doen dit jaar 12 kinderen mee, waarvan
er 10 bij ons op school zitten. De andere 2 kinderen zitten op de St. Maarten in Bolsward. Ze zijn al druk
aan het voorbereiden, iedere maandagmiddag in de pastorie.
De communicanten zijn: Jesse Draijer, Pascal Popma, Harm Brandsma, Maaike Kroon, Marieke Kloostra,
Inge Witteveen, Mirte Hannema, Jan Breeuwsma, Avina Couperus, Mette Jorritsma, Ygram Galama en
Oane Haarsma.
We wensen hen allen een mooie viering toe. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Gelegenheidskoor
Tijdens deze viering zingt het gelegenheidskoor. Ook kinderen van school (groep 4 t/m 8) kunnen daar in
meezingen. Ze ontvangen hierover na Pasen een brief om zich op te geven hiervoor.

We wensen u hele fijne Paasdagen toe!!

