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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van dit jaar. Er gebeuren op school iedere week zoveel dingen die
de moeite waard zijn om te delen met u, in deze nieuwsbrief leest u daar een klein deel van. Wij voelen
ons een stel bofkonten dat wij dagelijks mogen genieten van alles wat de kinderen doen, maken,
ontdekken, onderzoeken en leren!
Eerst wat schoolnieuws.
We hebben deze week een bijeenkomst gehad met ouders, waarbij we samen hebben nagedacht over het
lerarentekort. We vonden het erg fijn om zo samen met ouders op te trekken, en willen dan ook nogmaals
alle aanwezige ouders daarvoor heel erg danken. Het heeft zeker iets opgeleverd! Wij zijn direct aan de
slag gegaan om mogelijkheden uit te zoeken, zowel voor korte als voor langere termijn. We hebben er
vertrouwen in dat dit ons iets op gaat leveren. We informeren u spoedig zodra we iets weten.
Ook het vermelden waard is de opening van onze bibliotheek.
Wat zijn we er blij mee! Het enthousiasme van de kinderen is
groot, iedereen staat te popelen om te verdwalen tussen al die
mooie boeken. Er staan al ouders klaar om te helpen met de
boekenuitleen, zodat we snel kunnen starten. Ook dank aan die
ouders!
De bibliotheek is een eerste stap naar een nieuwe inrichting van
het gebouw volgend jaar. Er wordt gewerkt aan een ontwerp van
het leerplein (allerlei werkplekken op de gangen), aan nieuw
meubilair in de klassen, en aan de inrichting van een atelier.
Zodra de ontwerpen verder zijn, zullen we ze ook ter inzage voor
u bij de ingang ophangen. Wordt vervolgd dus, nog even geduld…
Veel plezier met het lezen van het nieuws uit de verschillende groepen!
Een vrolijke voorjaarsgroet,
Het bevlogen team van de Globe
Nieuws uit de onderbouw

Groepen 1/2- thema wonen
Na thema Eten en Drinken zijn wij nu gestart met thema
Wonen. De kleuters gaan een nieuwe uitdaging aan en
vooral op de gang met nieuwe speelplekken. Zo hebben we
een speciale bouwplaats waar Bob de Bouwer zijn gang kan
gaan, of Buurman en Buurman die samen een klus willen
klaren. Ook hebben wij een winkel “de Koop” waar je
woonaccessoires kunt kopen. Kijk ook eens op de
prikborden op de gang, waar alle knutselwerken van de
kinderen hangen!

Workshops
Verder hebben de groepen 1/2 donderdag 21 maart
workshops gehouden rondom het thema lente. Het
was weer een groot succes! De kinderen hadden veel
plezier en hebben weer nieuwe dingen geleerd.
Hiernaast zie je een aantal resultaten van die
workshops.

Nieuws uit de bovenbouw

Nieuws uit groep 8
Het is een spannende periode voor de kinderen en hun ouders van de groepen 8.
Alle leerlingen hebben zich aangemeld op een school van hun eerste keuze.
De komende weken vindt de centrale loting en matching plaats en uiterlijk 4 april krijgt u
bericht
of uw kind geplaatst is. Zo niet, dan vindt er een tweede inschrijvingsronde plaats.
Vorig jaar hebben we gekozen voor de Eindtoets Route 8 en ook dit jaar zullen de kinderen
deze toets maken. Dit is een digitale, adaptieve toets.
Deze zal plaatsvinden op: 15, 16 en 17 april. Zoals u misschien wel weet worden de kinderen
goed voorbereid op de toets en hebben we er alle vertrouwen in, dat de leerlingen hun uiterste
best zullen doen.
Afgelopen weken hebben de kinderen lessen gevolgd over
Discussiёren Kun Je Leren.
In een DKJL masterclass leerden de kinderen (onder begeleiding van
een speciaal opgeleide docent)
om zich een mening te vormen over maatschappelijk relevante
onderwerpen en om anderen te overtuigen. In totaal waren er 4
lessen. Het was ontzettend leuk om te zien hoe de kinderen met
elkaar debatteerden en daarbij gebruik maakten van de regels
waaraan zij zich moeten houden zoals: anderen laten uitspreken,
goed luisteren naar de ander etc. De kinderen hebben het allemaal
geweldig gedaan! Er zijn twee leerlingen van beide groepen 8 door
naar de finale.
Uit groep 8a zijn dat: Yasmine en Imane. En uit groep 8b: Israe en
Dounia. De Debat Battle is gepland op 2 april. U bent allen van harte
welkom!
Belangrijke data voor de groepen 8:
Vrijdag 29 maart
Kunstschooldag
Woensdag 8 mei
Nemo
Woensdag 29 mei
Artis
Wo.19 t/m vr. 21
Schoolkamp
juni
25, 26 juni
Kennismaking VO
Ma 8 juli
Afscheidsavond
Workshops bovenbouw
Ook de bovenbouw heeft weer een workshopronde
gehad. Kinderen konden zich inschrijven voor de
workshop van hun voorkeur. Van planeten schilderen

tot soep maken, van alles kwam voorbij. De kinderen van
groep 4 t/m 8 zitten door elkaar. Dat geeft een erg leuke
dynamiek. Sommige kinderen verrassen in hoe goed ze ergens
in blijken te zijn, anderen verrassen weer in hoe goed ze
helpen om de boel te organiseren, of anderen te helpen.
Kortom: op allerlei manieren zijn dit waardevolle
leermomenten. Hiernaast ziet u een geschilderde planeet,
waarbij verschillende technieken zijn gebruikt. De soep
kunnen we niet laten proeven, maar neem van ons aan dat die
heerlijk was! De kinderen hebben de soep natuurlijk lekker
zelf opgegeten.
Nieuws van de Vreedzame school
De lessen lopen goed en de leerlingen halen er veel uit. De kinderen leren uit de lessen dat elkaar
accepteren en het respecteren van verschillen belangrijke vaardigheden zijn, niet alleen op
school maar ook in het verdere leven. De mediatoren lopen tijdens de
pauzes herkenbaar aan hun hesjes mee en helpen de kinderen met het
oplossen van conflicten.
Meester Theo heeft vorige week een specialisatie gedaan voor Rots en
Water. Hij is nu gecertificeerd trainer voor de basisschool schoolbreed. Dat
betekent dat nu alle kinderen van groep 1 – 8 mee kunnen doen aan een
training. Rots en Water is een belangrijke aanvulling op het programma
van de Vreedzame School, omdat kinderen vooral leren om gaan met zaken
als zelfbeheersing, zelfbewustzijn en zelfkennis. Dit wordt gedaan met
allerlei spellen die kinderen duidelijk maken dat er meer reacties mogelijk
zijn op gedrag van anderen.
Nieuws van de schoolfotograaf
Beste ouders en verzorgers,
Donderdag 4 april worden er weer schoolfoto’s gemaakt.
Dit jaar met een WHITEWASH GREY HOUT achtergrond.
Op maandag 6 mei komen wij de foto’s verkopen in de wintertuin, u kunt betalen met
pinpas of contant.
4 vellen voor € 11,00
De gezinsfoto kost € 5,00 en bij afname van 2 pakketjes kost de gezinsfoto € 2,50
Alvast bedankt en veel kijkplezier!
RDFOTO, Uw schoolfotograaf

Belangrijke data
12 apr
19 apr
20 apr- 3 mei

koningsspelen
Studiedag: kinderen vrij
Mei vakantie

