Nieuwsbrief april 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de volgende zaken
-

Actie Oekraïne;
Vanuit de werkgroepen;
Studiedag 14 april a.s., Goede Vrijdag en Pasen;
Paastoernooien;
IEP groep 8;
Koningsspelen;
Meivakantie;
Vanuit de MR;
Financieel Krantje ABBO.

Actie Oekraïne
Eerder hebben we u al geïnformeerd over het grote succes van de
inzameling van de actie voor Oekraïne. De hele inzameling is op 28 maart
jl. opgehaald en wordt deze week naar een kinderziekenhuis gebracht aan
de Pools-Oekraïense grens. De materialen komen dus echt op de juiste
plaats terecht. Nogmaals onze dank voor ieders bijdrage. Heeft u ook het
artikel in de Bode zien staan ??

Vanuit de werkgroepen
Werkgroep Bergse binnenstadschool
Achter de schermen zijn we druk bezig met de ontwerpen voor ons speelleercentrum, dat na de
zomervakantie in de aula komt én met de ontwerpen voor de dependance, waar na de
zomervakantie de groepen 7 en 8 zullen komen. We halen daarbij de Bergse binnenstad echt naar
binnen. De Krabbenraad heeft al passende Bergse namen bedacht voor onze klassen in onze Bergse
school. Tot slot zijn we bezig met het kloppend maken van onze slogan bij onze visie. Wordt
vervolgd.

Werkgroep Spelend en bewegend leren
Met dit mooie weer is het extra fijn om buiten te leren!
Groep 4/5 doet de Estafette les wel eens buiten met de opdracht:
lees-lopen. In een groepje van 4 sta je twee aan twee tegenover
elkaar. Van iedere kant loopt 1 kind al lezend naar de overkant waar
hij/zij het geoefende rijtje voorleest. Daarna wissel je om.
Wat een leuke manier om rijtjes te lezen en alle kinderen doen graag
mee!

Ook groep 8 was druk spelend en bewegend aan het leren :
Vorige week hebben we genoten van het zonnetje. De themawoorden
van taal oefenen door een levend memory spel te spelen. Als je je
naam hoort, draai je om en lees je wat er op je kaartje staat. Worden
er 2 kinderen omgedraaid waar de 1 het
thema woord en de ander de betekenis
heeft, is het een match en heb je een
punt!

Werkgroep Sociaal emotioneel
De KiVa-monitor
Als KiVa-school proberen we de kinderen goed te volgen. Twee keer per jaar vullen de leerlingen vanaf
groep 3 een digitale vragenlijst in: de KiVa-monitor. De vragen gaan onder meer over het
welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. Deze maand staat deze
KiVa-meting weer op het programma.
Nadat de leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld, ontvangen de leerkrachten een rapport van hun
groep. De uitkomsten van dit rapport geven concrete handvatten om de sfeer in de groep nog beter
te maken. Afgelopen maand hebben we de Rots en Water training in groep 6B afgerond. Juf Monique
mag zich nu officieel Rots en Water trainer noemen, omdat ze de cursus hiervoor goed heeft afgerond.
Zo streven we naar een respectvolle cultuur waarin positief gedrag de norm is!

Studiedag 14 april a.s., Goede Vrijdag en Pasen
Op donderdag 14 april a.s. hebben wij met het team een studiedag, wij gaan hier weer verder met de
verdere ontwikkeling van onze speerpunten, de borging daarvan en de overstap naar een ander
leerlingvolgsysteem.
In de middag hebben we tijd ingeruimd voor een stukje teambuilding, wat enorm fijn is omdat dit al
2 jaar lang (vrijwel) niet heeft gekund.
Door deze studiedag hebben alle kinderen van 1 t/m 8 een heerlijk lang weekend. Dit begint dus op
donderdag 14 april a.s., vervolgens zijn ze op Goede Vrijdag vrij en het weekend wordt dan nog
verlengd met de maandag, 2e Paasdag. We hopen uiteraard op heerlijk lenteweer. Alvast mooie dagen
gewenst.

Paastoernooien
Dit jaar zullen er 2 teams van de Krabbenkooi meedoen aan het Paasvoetbaltoernooi.
Op 13 april a.s. zal er in de middag op Rozenoord worden gevoetbald door een
team met jongens uit de beide groepen 6.
Op 20 april a.s. is het team van groep 8 aan de beurt.
Wie niet mee voetbalt, maar het wel leuk vindt, is natuurlijk van harte welkom om
te komen aanmoedigen!

IEP-toets groep 8
Op woensdag 20 en donderdag 21 april a.s. zullen de leerlingen van de groepen 8 de IEP-eindtoets
gaan maken.
De IEP Eindtoets is een papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen
meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee uur. Met een mooie en frisse opmaak, leuke
teksten en heldere vragen verlagen we de spanning zoveel mogelijk bij de leerlingen, zodat ze écht
kunnen laten zien op welk niveau ze staan. Toetsen mogen namelijk vooral ook leuk zijn om te maken,
dat haalt het beste in een leerling naar boven.
Wij wensen onze groep 8’ers uiteraard heel veel succes toe.

Koningsspelen

Op vrijdag 22 april a.s. hebben we een feestdag gepland. We vieren
Koningsdag en ook onze sportdag wordt deze ochtend gehouden. Alle
leerlingen én leerkrachten worden in het

oranje op school verwacht. 😉

Alle groepen krijgen deze ochtend het Koningsontbijt aangeboden. Daarna zullen de groepen 1 t/m 4
een spelletjescircuit volgen en een dansworkshop aangeboden krijgen. Deze zal worden gegeven door
onze oud-leerling Kim van Weele van CreativeArtWorkx.
De groepen 4/5 t/m groep 8 krijgen een sportief programma aangeboden door onze gymdocent in de
sportzaal van De Boulevard.

Meivakantie
Op 22 april a.s. begint om 14.30u de meivakantie en deze duurt 2 weken. Op
maandag 9 mei hopen we alle kinderen weer terug op school te zien. We hopen
dat iedereen lekker kan genieten en kan bijkomen van de drukke weken op
school.

Vanuit de MR
Zoals u weet, is er een aantal keer paar jaar een overleg van de MedezeggenschapsRaad (de MR).
In de MR zitten 3 ouders (Menno Windsma, Michel Hanselman en Elvira Adriaansen), 3 leerkrachten
(Monique, Maud en Sabrina) en de directie (Kristel).
Er komen in de MR vergadering meerdere onderwerpen aan bod. Zo hebben we de afgelopen
vergadering onder andere gesproken over de grootschalige verbouwing. Er is meegedacht over de
huidige stand van zaken en over de uitwerking van de plannen die nog gaan komen.
Ook hebben we de actuele situatie rondom corona en de gevolgen voor leerlingen en leerkrachten
besproken.
Mocht u vragen, ideeën of suggesties hebben, mail ons dan gerust.
U kunt ons bereiken via het mailadres : mr@krabbenkooi.nl
Financieel Krantje ABBO – Krabbenkooi
Stichting ABBO heeft een zogenaamd ‘financieel krantje’ gemaakt. Hierin kunt u zien hoe de inkomsten
worden besteed op zowel bestuurs- als schoolniveau. ABBO vindt het belangrijk transparant te zijn en
u hierin mee te nemen. Via bijgevoegde link komt u bij het krantje van ABBO en Krabbenkooi:

https://viewer.pdf-online.nl/books/majk

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de nieuwsbrief voor de maand april. De nieuwsbrief voor
mei zal na de meivakantie, op donderdag 12 mei a.s., aan u verzonden worden.

Met vriendelijke groet,

Team De Krabbenkooi

