Giraffenpraat
April- Mei 2018
Wetenschap & Technologie
De PO-raad heeft samen met het Platform Bèta Techniek besloten om een verkiezingscommissie Wetenschap
& Techniek in te stellen. Het doel is dat W&T vanaf 2020 wordt geïmplementeerd in de basisschool. Het betreft
bij ons op school de leerlijn “Oriëntatie op jezelf en de Wereld”. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan
aardrijkskunde of geschiedenis. Subsidies worden gebruikt om technisch speelgoed en lesmateriaal aan te
schaffen. De concrete stap binnen onze school in de ontwikkeling van W&T, is het concept Techniektorens. Het
concept draagt bij aan een rijke leeromgeving. De kinderen vinden techniek in de klas fantastisch! Ze gaan
samen metselen, maken tandpasta, zeepjes en haargel, bouwen stroomkringen, plakken een fietsband, werken
met spuitjes, slangetjes, katrollen en tandwielen, leren verstekzagen, werken met zonne- en windenergie,
ontwerpen en bouwen een flipperkast, een brug en nog veel meer.
April 2018
2
2e Paasdag; kinderen vrij.
4
Groep 5 en 6; KNVB voetbal toernooi, locatie sc Botlek . Kinderen zijn uit om 11.45 uur.
4-5
Inschrijving mini-vierdaagse.
5
Groep 7: theoretische verkeersexamen.
10
Groep 7: Centrum voor de Kunsten, thema “Kunst” van sport Muziek en dans.
10
Groep 5: Theater De Stoep, thema “Foei”.
12
Groep 5: Centrum voor de Kunsten, thema “Hoorspel… Dans en muziek”.
16
Groep 4: Kunstenaar in de klas thema “Iemand, niemand, 100.000.
16
Voorlichtingsavond kamp groep 7, aanvang 19.00 uur, locatie Bladergroenstraat.
17-18 Afname eindtoets IEP; groep 8.
17
Studiemiddag; kinderen ’s middags vrij.
17
GMR vergadering; 20.00 uur, locatie Zuid, J. Wagenaarstraat 2.
20
Viering Koningsdag: Koningsspelen, continurooster.
23
Groep 7; stadwandeling door Spijkenisse o.l.v. een gids en een bezoek aan het winkeltje van Mak.
27
Start Meivakantie t/m 11 mei.

Mei 2018
14-17 Mini-vierdaagse; start 16.00 uur.
16
Start Ramadan.
17
Groep 8; Sportdag, locatie sc Botlek.
21
2e Pinksterdag; kinderen vrij.
22
Schoolreis groepen 1 t/m 8; Familiepark Drievliet.
23
Annie-dag.
28-30 Kamp groep 7;
29
Start AVI-DMT, afname groepen 3.
29
GMR vergadering; 20.00 uur, locatie Zuid, J. Wagenaarstraat 2.
Mini- vierdaagse
Van 14 t/m 17 mei kunnen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 deelnemen aan de mini-vierdaagse.
De inschrijving vindt plaats op:
Woensdag 4 april en donderdag 5 april van 8.20-9.15 uur. De kosten voor inschrijving zijn € 5,50.

Afname Eindtoets
Op 17 en 18 april nemen we de IEP Eindtoets af. De basisscholen in Spijkenisse hebben deze Eindtoets gekozen
in plaats van bijvoorbeeld de CITO Eindtoets. Het Drempelonderzoek blijft mede een instrument om het
schooladvies te bepalen.
Koningsdag
Wij starten deze dag met de warming-up op het lied Fitlala gezongen door Kinderen voor Kinderen.
Op deze ochtend doen de kinderen allerlei sportieve activiteiten en spelletjes. De dag wordt afgesloten met
een lunch, verzorgd door de ouderraad. De kinderen hoeven dus geen lunchpakket mee te nemen. In verband
met deze activiteiten houden wij die dag een continurooster van 8.30 - 14.00 uur. Daarna zijn de kinderen uit.
Schoolreis
De groepen 1 t/m 8 gaan dinsdag 22 mei naar familiepark Drievliet. De organisatie onder leiding van de
oudergroepen is in volle gang. Voor vragen kunt u uiteraard bij één van hen terecht. Alle ins en outs over deze
dag krijgt u in een aparte schoolreisbrief.
Kamp Groep 7
Groep 7 gaat van maandag 28 t/m woensdag 30 mei op Kamp. Ze gaan naar Oostvoorne op de fiets. De afstand
is ongeveer 26km. Onderweg wordt er regelmatig gepauzeerd. Het is voor veel kinderen een geweldige
ervaring om een paar dagen op reis en van huis te zijn. Vaak voor de eerste keer zonder ouders. Ze logeren in
het Samuel Naardenhuis, vlakbij Oostvoorne en het Brielse Meer.
Op het programma van het schoolkamp staan o.a. de natuurspeurtocht rond de Tenelleplas ,
strandactiviteiten, speurtochten, historisch rondleiding door Brielle, beklimmen van de St Catharijne toren,
vossenjacht in Brielle, avondspelletjes, bonte avond, kampvuur enz.
Op maandag 16 april van 19.00 tot 20.00 is er een voorlichtingsavond voor ouders , waar de plannen met u
besproken worden. Natuurlijk worden al uw vragen beantwoord.
Anniedag
20 mei was de geboortedag van schrijfster Annie M.G. Schmidt. Deze dag is uitgeroepen tot de Annie M.G.
Schmidt dag. Op woensdag 23 mei vieren wij de verjaardag van de leerkrachten bij op onze school.
Ramadan. Waarom vasten de moslims?
Ramadan is de maand van vergeving. Vergeving naar de mens, maar ook dat mensen elkaar vergeven. Het is
veel meer dan niet eten en drinken en stil staan bij de arme mensen die niet kunnen eten en drinken.
Het is niet om uit te hongeren, maar om stil te staan bij je leven. Het is om te reflecteren naar je eigen gedrag
en hoe dichtbij je bij God staat. Hoe liefdevol ben je naar andere mensen? Geef je geld aan de mensen die niet
zelfstandig in hun basisbehoeften kunnen voorzien?
Uw vragen en reacties
Voor al uw vragen over onze school kunt u bellen om een afspraak te maken.
M. Kramersstraat 2
0181-630433
W. Bladergroenstraat 45
0181-643406
Voor reacties op deze informatie kunt u mailen naar administratie-amgschmidt@prokind-scholengroep.nl

