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Ontdek jezelf, groei samen
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Maandkalender maart
1 maart: luizencontrole; complimentendag
5 maart: AZ foodtour groep 7 /8
11 maart: studiedag kinderen vrij
15 maart: stakingsdag, school gesloten
16 maart: NL doet! Grote Schoonmaakdag!
20 maart: woensdag sopmiddag
21 maart: Internationale dag racisme en
discriminatie
AZ foodtour 5 maart
Voor de kinderen van groep 7/8 is er
dinsdagochtend een programma waarbij zij
actief meedenken over maatschappelijke
issues met betrekking tot voeding. De school
wordt bezocht door één AZ speler en één
medewerker van de Rabobank. De Rabo AZ
Foodtour is
ontstaan vanuit genoemde
maatschappelijke gedachte.

Studiedag 11 maart
In navolging op de voorgaande studiedagen
zoemen we nu in op de rol die de leerkracht
heeft op het leerproces. De pedagogische kant
van het onderwijs. Zowel in de klas als in de
school. De
impact die
de
omgeving
(u dus ook)
heeft op
het
leerproces
van onze kinderen is ongekend groot! Onze
eigen rol daarin is dus cruciaal. Daarvan zijn
wij ons bewust en zullen dit in de school
zichtbaar maken. U zult de resultaten binnen
de school zichtbaar hebben..
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Landelijke Stakingsdag 15 maart
Via de media heeft u al kunnen vernemen dat
er vrijdag 15 maart a.s. een stakingsdag voor
het gehele onderwijs plaatsvindt.
Onderwerpen als werkdrukverlaging, hogere
salarissen en
het
lerarentekort
zijn hier de
hete
hangijzers. De
stakingsbereid
heid is groot
onder onze leerkrachten. Dat maakt dat de
school 15 maart gesloten is. Mocht u echter
toch een opvangprobleem hebben, dan kunt u
zich tot onze partner Freekids aanwenden.
Wilt u van deze opvang gebruik maken op 15
maart, dan kunt u dit als incidentele opvang
dag aanvragen via het ouderportaal van
Freekids. U krijgt een e-mail ter bevestiging
zodra de incidentele opvang dag is
goedgekeurd. De opvang zal plaatsvinden op
Freekids Zaandam XL, Freekids Assendelft XL
en Freekids Outdoor. Overige vestigingen zijn
deze dag gesloten. De opvanglocatie waar uw
kind(eren) ook tijdens de vakantie worden
opgevangen, geldt ook als opvanglocatie op
15 maart.
Ook als u geen klant bent van Freekids, biedt
Freekids deze dag de mogelijkheid om uw
kind(eren) op te vangen. U kunt zich
inschrijven via ons inschrijfformulier op de
website voor incidentele buitenschoolse
opvang. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Frontoffice via: 088-1919190
of info@freekids.nl.
NL doet, landelijke schoonmaakdag 16 maart
Ieder voorjaar is het tijd om de boel eens goed
schoon te maken en op te frissen. Met elkaar
gaan wij er de 16 de en 20 ste maart tegen
aan. De gemeenschappelijk ruimte moet er
eerst aan geloven! Met schoonmaakmiddelen
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en verf willen wij deze ruimte een boost
geven. Maar dat kunnen wij niet alleen en
hebben daar helpende handen voor nodig.
Wie o wie is er handig met verf en kwast of
met de sopdoek? U kunt zich inschrijven op
het bord bij de leerkrachten of aanmelden bij
de directie! Samen maken wij onze school nog
mooier en aantrekkelijker om uw kinderen in
op te laten groeien.
Begrijpend lezen/ begrijpend luisteren
Onze uitstapjes, eens per maand naar de
bibliotheekbus, helpt de leesmotivatie te
bevorderen. De leerlingen vanaf groep 4
krijgen de kans
zelf een boek
uit te zoeken.
Na
de
afgenomen
toetsen blijkt
dat er op De
Mei nog veel te
halen valt op het gebied van begrijpend lezen
/ begrijpend luisteren. Door uw kind hardop te
laten lezen blijkt uit de intonatie of uw kind de
tekst begrijpt. Ook is het (als ouders) handig
om de vele WWW-vragen te stellen. Over wie,
wat en waar gaat het verhaal? En waarom,
waardoor etc… Of hoe dan? Samenvatten van
tekst. Ook het leren voorspellen van de afloop
van het verhaal of de titel is een aanzet om
het brein te laten werken. Begrijpend lezen
begint met begrijpend luisteren. In de
onderbouw wordt heel frequent voorgelezen
waarbij verschillende mooie boeken worden

gebruikt. Begrijpend luisteren is een vorm van
aandacht om gericht (naar elkaar) te luisteren
en daar een vraag over te stellen.
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Internationale dag racisme en discriminatie
Naast de Kiva-lessen die door de leerkrachten
zelf gegeven worden is er een extra aanbod
aan lessen in sociaal emotionele vorming.
In de groepen 4 t/m 8 worden er op de
donderdagen 14 en 28 maart lessen gegeven
door
een
gastdocent
van
Bureau
Discriminatiezaken.
Deze
lessen zullen bijvoorbeeld
gaan over het hebben van
vooroordelen of iemand
buitensluiten. Onderwerpen
die
passen
bij
de
belevingswereld van de
kinderen in die groepen.

