Nieuwsflits School!week
Beste ouders en verzorgers,
Van 21 maart t/m 1 april vieren wij dat we een openbare school zijn. Dit doen we niet alleen, er is
een landelijke week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs: de School!week. Wij zijn
er heel erg trots dat we een openbare school zijn en dus zullen wij uitgebreid aandacht besteden aan
onze kernwaarden.
Wat zijn onze kerwaarden?

In de groepen zullen wij aandacht besteden aan onze kernwaarden en verder komen onze
kernwaarden duidelijk tot uiting in de activiteiten die wij in deze periode organiseren.
Op maandag 21 maart zullen wij onze leerlingen allemaal persoonlijk verwelkomen op school,
kinderen mogen dan over de rode loper naar binnen komen.
Op dinsdag 22 maart organiseren wij in de middag een grote opruimactie. In het kader van “van en
voor de samenleving” gaan onze leerlingen het zwerfafval in de wijk opruimen. Wij krijgen hiervoor
materialen zoals handschoenen, afvalzakken en knijpers. De kleintjes zullen dit in de directe
omgeving van de school doen en de oudere leerlingen gaan wat verder de wijk in. Ouders zijn
natuurlijk ook welkom om mee te helpen, hoe meer zielen hoe meer vreugd! We willen rond 13.30
uur starten.
Op woensdag 23 maart komen er vrijwilligers van het Lilianefonds op school om gastlessen te geven
in alle groepen.
Op donderdag 24 maart worden er opnames in de school gemaakt voor een filmpje over de stichting
waar onze school bij hoort, stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R)
Op donderdag 31 maart gaan de groepen 1 t/m 4 in de ochtend samen knutselen. Zij gaan prijsjes
maken voor de bingo die in de middag plaats zal vinden. Op donderdagmiddag wordt er een bingo
georganiseerd voor de ouderen in de wijk, natuurlijk mogen onze leerlingen hun eigen opa en oma
hier ook voor uitnodigen. Van 13.15 uur tot 14.30 uur zijn deze mensen van harte welkom bij ons op
school. Samen met de leerlingen uit groep 1 t/m 4 maken we er dan een gezellige middag van.
Tot slot willen wij in het kader van “iedereen is welkom” en “de school dat zijn wij samen” onze
ouders uitnodigen voor een open les in de groep van hun kind(eren). We hebben hiervoor een
rooster gemaakt. We hopen van harte op veel belangstelling. Het is voor kinderen echt geweldig als
papa of mama samen met hen een les volgt in de klas. De lessen zijn van 08.45 uur tot 09.15 uur.
Het is geen in- en uitloopmoment dus het is de bedoeling dat iedereen een half uur blijft. We willen
vragen om hiervoor in te tekenen, er komen lijsten bij de groepen te hangen. U mag ook via de mail
doorgeven dat u wilt komen, zet er dan wel duidelijk bij in welke groep(en) u wilt komen kijken. U
kunt mailen naar: m.klasen@opo-r.nl . Bij grote belangstelling (dat hopen wij natuurlijk) zullen wij
extra lesmomenten organiseren zodat het niet te druk wordt in de groepen.

Dinsdag 22/03:
Donderdag 24/03:
Woensdag 30/03:

groep 6, groep 1/2A en groep 3
groep 7/8 en groep 1/2 B
groep 4 en groep 5

Als u zelf ideeën heeft over de invulling van de school!week en de activiteiten die we kunnen doen
met de leerlingen en ouders dan bent u van harte welkom om hierover met ons mee te denken en te
praten. Misschien hebben we dan volgend jaar een school!week waarin onze ouders bij de invulling
ook duidelijke rol hebben. Zou leuk zijn! Er komt een bord in de hal te staan waarop iedereen zijn of
haar ideeën kwijt kan.

