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Groep 7/8 treedt op in het theater
Na vier weken stevig oefenen met het Jeugd Theaterhuis mocht groep 7/8
donderdagavond in het Castellum Theater laten zien wat ze kunnen. Ze dansten
het sprookje Roodkapje in een modern jasje op een mix van moderne/klassieke
muziek. Verrassend dat bepaalde figuren uitgebeeld werden door niet één maar
meerder acteurs, bijv. drie Roodkapjes, drie Koningen, wolven en jagers.
Geweldig gedaan, diepe buiging voor deze acteurs!!!
Pasen
Volgende week donderdag vieren wij het Paasfeest met de kinderen in de klas. De
school en de lokalen zijn in Paasstemming gebracht, alles ziet er feestelijk uit!
Tussen de middag lunchen we met elkaar en daar voor
hebben we met elkaar naar de verhalen geluisterd en o.a.
Paasliedjes gezongen. Hopelijk schijnt het voorjaarszonnetje lekker, zodat het nieuwe leven buiten extra
aandacht krijgt!
Pasen is hèt feest van nieuw leven, nieuw begin!
Verval, dood, winter: het eindigt daar niet mee, maar krijgt
toch steeds weer een nieuw vervolg. Hopelijk kunnen we daar ook weer inspiratie
en nieuwe moed uit putten. Fijne Paasdagen gewenst!

Studiedag woensdag 12 april
Ieder jaar organiseert het Samen Werkings
Verband (de organisatie die alle scholen in de
regio ondersteunt bij ons onderwijs) een
studiemiddag. Wij volgen dan een tweetal
workshops. Te kiezen is uit o.a. leesstrategieën,
de kleutergroep, leerlijnen, begrijpend lezen en nog 36 andere onderwerpen. Dit
kunnen we weer gebruiken, praktisch in de klas of als inspiratie om ons werk met
enthousiasme te blijven doen.
Kind op Maandag
De Bijbelverhalen gaan komende week over:
Judas verraadt Jezus, Lucas 22:1-23
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Lucas 22:47-62
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23
en in de week na Pasen over:
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35
Jezus verschijnt aan de leerlingen, Lucas 24:36-49
Goed Gedaan
De komende twee weken is het thema: ‘Eerlijk waar?’
We kennen allemaal de situaties waarin we niet helemaal 100% de
waarheid vertellen. Schaamte, grootdoenerij, angst voor de mogelijke
gevolgen of omdat je het gewoon niet eens bent met alles. Het
kunnen allemaal redenen zijn waarom je het anders vertelt dan het
eigenlijk is.
U kunt de ouderbrief rond 21 april verwachten.
Koffieochtend woensdag 12 april

Voor deze keer is een medewerker van BOOST uitgenodigd.
BOOST is het samenwerkingsnetwerk van Bibliotheek Rijn en Venen, Theater
Castellum, PeuterStart - partner van Junis Kinderopvang, Parkvilla, Participe en
Sportspectrum. BOOST werkt samen in projecten, diensten en initiatieven die te
maken hebben met:
o Talentontwikkeling
o Opgroeien & ontwikkelen -9 maanden tot 12 jaar
o Ontwikkelen 12-27 jaar.
Het leek ons interessant om meer over de initiatieven van
BOOST te weten te komen, daarom nodigen wij u graag uit
voor de koffieochtend!
I.v.m. het aantal potten koffie/thee is het prettig als u een
mailtje stuurt als u aanwezig bent!
Jarige kinderen
8 april
20 april

Johan Hoekstra
Bente Noorduin

Groep 3
Groep 4

Van harte gefeliciteerd!!!

Belangrijke data
Za. 8 april
Wo. 12 april
Do. 13 april
Vr. 14 en ma. 17 april
Di. 18 april
Woensdag 19 april
Vrijdag 21 april
Ma. 24 april t/m vr. 5 mei

-Kleding- en speelgoedbeurs
-11.00 uur teamkamer: koffie/thee-inloop BOOST
-Paasviering en lunch.Continurooster:tot 14.00 uur
-Goede Vrijdag en Pasen: vrij.
-Groep 8 Eindtoets ochtend.
-Hans Venema afwezig i.v.m. studiedag.
-Sport en Speldag. Continurooster: 14.00 uur vrij.
Groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur school.
-Meivakantie.

Contact:
Telefoon: 493269– website: dewindroos.scopescholen.nl – email:
dewindroos@scopescholen.nl
Wilt u spreken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de
directeur? Loop na de les even binnen, bel of mail voor een
afspraak.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 21 april 2017

Schoolkrantartikel

Cursus Positief opvoeden
Voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar die meer begeleiding willen bij opvoedproblemen
biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de cursus ‘Positief opvoeden’. Deze start op 16
mei op verschillende locaties.
Is het opvoeden soms lastig? Zou je willen dat je kind zich wat beter aan de regels houdt? Wil je
opvoeden zonder steeds ‘nee’ te moeten zeggen? Of ervaar je de opvoeding soms als te zwaar?
Kom dan naar de cursus “Positief opvoeden’.
Tijdens ‘Positief Opvoeden’ leer je waardoor
gedragsproblemen van kinderen ontstaan. Je leert hoe
je het gewenst gedrag bij jouw kind kan stimuleren, hoe
om te gaan met ongewenst gedrag en voorkomen dat
situaties uit de hand lopen. Hierbij wordt de methode
‘Triple P’ gebruikt (Positief Pedagogisch Programma),
die al jarenlang haar effectiviteit bewijst en vele families
heeft geholpen. Door kinderen op een positieve manier
te ondersteunen en tegelijk goed voor jezelf te zorgen
kun je kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en de
sfeer thuis verbeteren.
De cursus is bedoeld zowel voor ouders die problemen willen voorkomen als ouders van kinderen met
emotionele en/of gedragsproblemen. De cursus duurt acht weken en bestaat uit vijf
groepsbijeenkomsten van 2 uur en drie telefonische contacten met de trainer.
Data en locaties
Datum:
start 16 mei 2017
Tijd:
19.30-21.30 uur
Locatie: Katwijk, Leiden, Alphen a/d Rijn
Kosten:

€ 25,- per persoon

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden ga naar www.cjgcursus.nl!

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

