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Agenda:

16 t/m 25 maart
18 maart
7 april
15 april
18 april
22 april
25 april tm 6 mei

woensdag 2 maart 2021

Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur,
studiemiddag team
deelname Kinderkunstweek
Pannenkoekendag
Studiedag, alle leerlingen vrij
Goede Vrijdag
2e paasdag vrij
deelname Koningsspelen
Meivakantie

We verwelkomen Ryan, die in maart 4 jaar wordt
en gaat starten in groep 1 bij juf Ramona.
‘We wensen Ryan een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons
op school!’

Afspraken eten en drinken op school
Op onze school hebben de leerlingen van groep 3 tm 8 iedere ochtend een kwartier pauze.
Hun pauze hapje en drankje nemen ze dan mee naar buiten.
Tussen de middag hebben de leerlingen van groep 3 tm 8 een half uur pauze. Van dit half
uur wordt een kwartier besteed aan de lunch. De leerkrachten eten en drinken tijdens dit
kwartier samen met de leerlingen uit hun groep.
Lunchen is belangrijk. Wij bespreken dit op school met de kinderen. Wilt u ons als ouder
daarbij helpen en dit ook met uw kind bespreken?
De leerlingen spelen tussen de middag naast de lunch nog een kwartier buiten en mogen
als zij dit willen, buiten nog tijd aan eten en drinken besteden.
Onze schoolafspraak is: Wat niet wordt opgegeten of gedronken gaat mee naar huis.
Hierdoor kunt u controleren wat uw kind gegeten en gedronken heeft en hier zo nodig met
uw kind over in gesprek gaan. Misschien was uw kind die dag niet fit of vond het kind de
lunch niet lekker.

Tip: Maak samen met uw kind ‘s morgens of de avond ervoor het lunchtrommeltje klaar
en ga in gesprek met uw kind over wat het meekrijgt naar school.
In groep 1/2 gelden dezelfde pauze tijden. Het pauzehapje/-drankje in de ochtend vindt
echter in het lokaal plaats samen met de leerkracht.

Groet vanuit het vormingsonderwijs
Iedere woensdag krijgen de leerlingen van Schengehof 45 minuten vormingsonderwijs.
Bij aanmelding op onze school geven ouder(s)/verzorger(s) aan of hun kind(eren) de
vormingslessen willen volgen en zo ja welke richting. Zij kiezen uit humanistisch-,
protestants- of katholiek vormingsonderwijs.
Per schooljaar kunnen ouders/verzorgers hun keuze desgewenst veranderen.
Wilt u een wijziging doorgeven, doet u dat dan uiterlijk 16 april per mail naar
schengehof@alberoscholen.nl. Ontvangen wij niets van u dan delen wij uw kind(eren)
komend schooljaar in bij dezelfde richting als dit schooljaar.

Kinderkunstweek 2022
-Op 16 maart start de kinderkunstweek in de klas, alle kinderen nemen een takje mee.
Folder met uitleg te bestellen
(kinder)kunstwerk mee naar huis.
-17 maart gaan de groepen 1 t/m 8 met de
cultuurbus naar CBK tentoonstelling en
krijgen een creatieve rondwandeling bij het
Abdij in Middelburg. Per groep kunnen 2
ouders mee. Opgave bij eigen leerkracht.
- Kunstlessen worden tijdens de
kinderkunstweek gegeven door de eigen
leerkracht.
- In de hallen zijn kunstwerken CBK
‘bomen en takken’ te bewonderen.
- 25 maart vindt de afsluiting van de
kinderkunstweek plaats. Ouders/verzorgers
zijn om 13.30 uur welkom om de
kunstwerken te bewonderen.

Tip: Kunstuitleen Goes organiseert op 16 maart een workshop voor kinderen uit groep 4 t/m 8
om 14.30 uur, zie https://kinderkunstweek.nl/thema/activiteiten/

Ouders weer in de school
Kort voor de voorjaarsvakantie zijn de meeste Coronamaatregelen losgelaten.
Wij vinden het heel fijn dat ouders nu weer in de school kunnen komen! De
rapportgesprekken worden weer ‘gewoon’ op school gehouden en binnenkort krijgt u een
uitnodiging voor de afsluiting van de Kinderkunstweek.
De start van de schooldag blijft ongewijzigd: De bel gaat om 8.25 uur, dan gaan alle
kinderen samen met hun leerkracht naar binnen. De lessen starten om 8.30 uur.

Breinhelden (executieve functies)
Op Schengehof willen we dat de leerlingen feedback kunnen geven en ontvangen van en
aan elkaar passend bij de leerling en de leeftijd.
Hierdoor worden de leerlingen meer eigenaar van hun leerproces, kunnen ze kritisch
kijken naar hun eigen werk, maar ook objectief kijken naar het handelen van zichzelf en
anderen, ze proberen het eerst zelf voordat er om hulp gevraagd wordt, zijn zich ervan
bewust van hoe anderen op hun gedrag reageren, kan een reflecterende hulpvraag
formuleren, kan bij problemen naar het eigen aandeel kijken en als laatste werken de
leerlingen netjes en raffelen ze het niet af.
We laten de leerlingen de komende week kennismaken met de Breinhelden Effi en Furon!

Kind wel of niet naar school?
Wij gebruiken de meest recente beslisboom.
U kunt deze downloaden op https://www.boink.info/beslisboom

De volgende nieuwsbrief ontvangt u woensdag 6 april 2022

