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Wielendag
Fietsen, stepjes, skates, hooverboard, skelters...
Er zijn zo veel manieren om van huis naar school en andersom te komen.
Het één is praktisch en het ander heeft een hoger 'fun' gehalte.
Om aan beide wensen tegemoet te komen is er een nieuwe regel in het
leven geroepen.
Elke vrijdag is het wielendag!
Wat houdt dat in? Alleen op de vrijdag mogen de kinderen op andere
vervoersmiddelen dan de fiets op het schoolplein komen.
Tijdens de kleine pauze (voor de kleuters tijdens het buitenspelen) mogen
de kinderen dan met het door hen gekozen vervoermiddel spelen. Dus
haal die rolschaatsen maar weer uit de kast en rol het plein op! Maar
alleen op vrijdag!
Om verwarring te voorkomen is ook is het fietsenhok is weer voorzien van
groepsnummers. Zo kan iedereen zijn/haar fiets op de goede plek
wegzetten.

Beste ouders en kinderen,
Ik hoop dat je er iets mee kunt.
Graag wil ik mij via deze weg aan jullie voorstellen…..
Mijn naam is Amber de Klepper, de nieuwe School
Maatschappelijk Werker van de Mildenburg.
Ik zal aanwezig zijn op de maandagen.
Is er een lastige thuissituatie?
Heeft u het idee dat uw kind niet lekker in zijn vel zit?
Verlopen contacten met leeftijdgenootjes moeizaam?
Maakt u zich zorgen over pesten of gepest worden?
Of heeft u vragen rondom de opvoeding? Maak een afspraak!
Ik zal regelmatig met de intern begeleider overleggen over situaties, maar natuurlijk kunnen leerkrachten
of u (ouders) mij ook een mailtje sturen…
Tijdens een aantal gesprekken met u en/of uw kind zullen wij samen de situatie bespreken en hopelijk
verbeteren. Eventueel kan ik u (waar nodig) doorverwijzen naar de juiste plek voor uw vraag.
Kortom; neem gerust contact met mij op!
U kunt mij bereiken via school (intern begeleider of leerkracht), via Kwadraad Contact (088-9004000),
per mobiel (06-20319171) of per e-mail (a.deklepper@kwadraad.nl).
Wellicht tot ziens!
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Natuur techniekweek 2017
Vorig jaar zijn we gestart met een jaarlijks terugkerende Natuur- en Techniekweek.
We hebben ons toen verdiept in het thema ‘Water’.
Volgende week (20 maart tot en met 24 maart) gaat er weer een nieuwe Natuur- en Techniekweek van start.
De nadruk zal dit jaar meer op techniek liggen. Het thema is ‘Vooruitgang’.
Vandaag is de Techniekweek op een inspirerende wijze geopend. Met een koffer vol spullen waarmee volgende
week iets technisch gedaan moet worden. Wat? Dat is nog de vraag.
Zo zijn de groepen nieuwsgierig gemaakt naar het thema ‘Vooruitgang’.
Tijdens de Techniekweek, op woensdag 22 maart, is ook de open dag van Primo. Op die dag zullen de kinderen
allemaal een bezoek brengen aan het ‘Mildenburglab’.
Op vrijdag (24 maart) presenteren de kinderen het werk wat ze gedurende deze week geleerd en gemaakt
hebben. Wij nodigen ouders/verzorgers om 14.30 uur van harte uit om deze presentatie bij te wonen.
Na de presentatie van de groepen is er tijd om in de klassen naar het gemaakte werk van de kinderen te kijken.
Op deze dag gaan de kinderen zoals gewoonlijk om 15.15 uur naar huis.
Wij zijn nog op zoek naar diverse materialen. Wie heeft er thuis onderstaande materialen liggen die wij mogen
gebruiken?
- Speelgoedautootjes
- Lego
- K’NEX
- Clics,
- Wieltjes
- Asjes
- Tennisballen
- Bubbeltjesplastic
- Piepschuim
- Hout
U kunt de materialen maandag 22 maart inleveren in de hal of bij de leerkracht van uw kind.
Wij danken u alvast vriendelijk en tot ziens bij de presentatie.
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Kanjertraining in groep 5/6
In de klas hebben we het met de Kanjertraining over
het thema Pesten. We hebben geleerd dat je geen
benzine moet geven aan vervelend lopende
motortjes. Dat wil zeggen dat je niet meeloopt met de
pester, of dat je een ander niet aanmoedigt om
storend gedrag te vertonen. Je helpt de ander (en
jezelf!) pas echt als die het vervelende of storende
gedrag kan stoppen. Dat gaat makkelijker als je er niet
om gaat lachen of mee gaat doen.
Ook zijn we aan het leren wat we wél kunnen doen als
iemand vervelend doet. Daarvoor hebben we
vandaag ‘maatjes’ gezocht in de klas. Ieder kind heeft
een maatje waar hij of zij naar toe kan gaan als er iets
vervelends is gebeurd. Met je maatje ga je dan iets
anders doen. Hoe dit gaat kun je zien op de poster.
De volgende les gaan we dit met korte toneelstukjes
oefenen in de klas.
Schoolvoetbaltoernooi.
Woensdag 22 maart start het
schoolvoetbaltoernooi voor de
groepen 7 /8. Er is zowel een
jongens- als een meidenteam van de
Mildenburg dat mee zal doen. De
wedstrijden worden gehouden op
de velden van OVV en beginnen om
13.00 uur. De laatste wedstrijd zal
even voor 17.00 uur afgelopen zijn
waarna natuurlijk de winnaar
bekend gemaakt zal worden.
Ook de week erop, op
woensdagmiddag 29 maart zal er
gevoetbald worden. Dan is de beurt
aan het jongensteam van groepen
5/6. Ook dan wordt er begonnen om
13.00 uur.
U bent natuurlijk van harte welkom
om te komen aanmoedigen!

