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Grote Rekendag
Verkeersexamen groepen 7

Uit de directiekamer
Beste ouders / verzorgers,

Grote Rekendag op 3
april

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is
een dag voor alle basisscholen in Nederland (groep 1 t/m 8)
die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet
gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!
De school doet hier ook aan mee op woensdag 3 april. Het
thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen
niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een
uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs
redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen
van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! De kinderen van groep 1-2 mogen ter voorbereiding de komende dagen al lege dozen/doosjes meenemen
in allerlei maten en op woensdag graag een knuffel

Hierbij weer een nieuwsbrief met allerlei informatie. De
periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie is
vaak een drukke periode. Ook nu is dat weer het geval,
gelukkig over het algemeen wel leuke activiteiten voor de
leerlingen.
Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de nieuwe thema’s vanuit
VierKeerWijzer die weer worden gestart, een Grote Rekendag, culturele uitstapjes en natuurlijk de Pasen/
cultuurmarkt. Vooral over het laatste evenement ontvangt
hierbij veel informatie.
De afgelopen periode is de gymzaal van de school wel
eens verhuurd voor kinderfeestjes. Helaas moeten wij u
berichten dat dit niet meer mogelijk is. De stichting
Breedsaam, de feitelijke eigenaar van de schoolgebouwen,
geeft hier geen toestemming meer voor. Verhuur aan verenigingen kan nog wel doorgaan.
U heeft vorige week een mail ontvangen met een link naar
het oudertevredenheidsonderzoek. Fijn dat al veel ouders
de vragenlijst hebben ingevuld. Heeft u dit nog niet gedaan, dan is dit nog mogelijk tot vrijdag 5 april. We horen
graag uw mening. We realiseren ons dat een vrij beperkte
vragenlijst is. Komen er opvallende zaken naar boven, dan
gaan wij natuurlijk actie ondernemen om daar meer over
te weten te komen.
Met vriendelijke groet,
Wim van Dun

Wandelen bij Aeneas
Op de stakingsdag van 15 maart heeft een groot gedeelte
van het team maatschappelijke betrokkenheid getoond
door de bewoners van Aeneas uit te nodigen voor een fijne
wandeling. We weten dat veel bewoners gebonden zijn aan
een rolstoel en eigenlijk te weinig buiten komen. We konden ze deze dag verblijden met onze komst.
Het was van beide kanten een zeer geslaagde activiteit. Er
zijn zelfs vervolgafspraken gemaakt.

Bijlage bij nieuwsbrief
Flyer WJB van Paasactiviteit en voorjaarsdisco en een speciale nieuwsbrief over Pasen/cultuurmarkt!
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P & P steunt B,B &B! Kom naar de cultuurmarkt.
Op woensdag 10 april is het zover! Van 11.00 uur tot 13.00 uur vindt de eerste cultuur markt van onze school plaats met
als thema Nieuw Leven / Pasen. De kinderen zijn al een poosje bezig met de voorbereiding, het gonst door de school! We
hebben hieraan een actie voor het goede doel gekoppeld; u kunt de cultuurmarkt bezoeken tegen betaling en de opbrengst daarvan gaat naar het goede doel. Dit jaar is dat erg dicht bij huis. De opbrengst gaat naar het Mondiaal Centrum ,
schuin tegenover onze school, waar aandacht is voor de medemens en hun kinderen met het bed, bad en brood principe.
Zij kunnen het geld dan inzetten bij verschillende projecten. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage van deze
nieuwsbrief en op https://mondiaalcentrumbreda.nl/.Hoe u de kaartjes kunt kopen,, waar en wat ze kosten leest u in de
bijlage van deze nieuwsbrief! Neemt u gerust meer mensen mee! U geniet van wat onze kinderen hebben voorbereid en
we laten de mensen die het wat minder hebben meegenieten d.m.v. de opbrengst!

MOGEN WE OOK OP U REKENEN?

Heel P & P bakt voor de cultuurmarkt!
Met ons 60-jarige bestaan werden we verrast door heeeeel veel taarten die verzorgd waren door ouders en kinderen van
onze school. Dit jaar willen we het nog eens dunnetjes over doen;
Er is een taartenwedstrijd tijdens de cultuurmarkt!! Als u meedoet bakt u thuis een heerlijke en prachtige taart die meedingt naar een mooie prijs. Het thema is Nieuw Leven / Pasen. Het inleveren is op de dag zelf vanaf 8.15 uur. De prijswinnaar is bij aanvang van de markt om 11.00 uur bekend en de prijs wordt op donderdag 11 april om 9.00 uur uitgereikt op
het schoolplein. Dan maken we ook het eindbedrag van de actie bekend aan alle kinderen. Alle taarten verkopen we op de
10de tegen een kleine vergoeding voor het goede doel op de cultuurmarkt. Lekker bij een kopje koffie!
U bakt toch ook mee? Meer informatie in de bijlage van deze nieuwsbrief!

Beste ouders,
In het kader van de brandveiligheid op school komt de brandweer a.s. maandag op school om de
brandslangen te testen en te controleren. Dit zou voor enige overlast kunnen zorgen. De kans is aanwezig dat de gangen in de school namelijk onder water lopen.
Om de overlast te beperken zetten we alle spullen van de vloer en vragen wij om uw kind met laarzen
aan naar school te laten komen.
Wij vragen uw begrip en medewerking
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