Nieuwsbrief 12 april 2019
Agenda
16 april
16 april
17 april
18 april
19 april t/m 3 mei
24 april

Huldiging school door Burgemeester Bruinooge
vanwege Sportiefste School van Nederland
Groep 7 Kruiswegstaties bekijken in Heiloo
Eindpresentaties muzieklessen
Paaslunch
Meivakantie
Opening schaaktafel

Gezonde school
Scoor een boek
Scoor een Boek! is een jaarlijks terugkerend leesproject voor
kinderen en ouders, dat lezen en sport aan elkaar verbindt.
Gezinnen kunnen meedoen met de Thuiseditie Scoor een
Boek! De leesconsulente van de Kardinaal de Jongschool deelt
Scoor een Boek! posters uit aan de leerlingen van de groepen 3
t/m 8. Voor elke 15 minuten (voor)lezen in een boek, krant of
tijdschrift, plak je op de Thuisposter een sticker in de vorm van
een voetbal. Zo stimuleer je het lezen thuis. Kinderen die aangemoedigd worden om te lezen
en die ouders hebben die veel voorlezen, maken meer 'leeskilometers'. Daardoor worden ze
beter in lezen en lezen ze met meer plezier.
Ook kunnen de leerlingen een voorkant tekenen voor hun lievelingsboek. Daar valt zelfs een
prijs mee te winnen.
Via de site: https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/scooreenboek kun je leuke filmpjes
bekijken en zelfs kortingskaarten voor een AZ wedstrijd op 23 april bestellen. Wees er snel
bij!
Veel leesplezier!
Jeelo
Voor de opening van het nieuwe project van Jeelo zijn we op zoek naar kinderen met een
huisdier.
Heb je thuis een konijn, een parkiet, een rat of een chinchilla? Dan hebben we een vraag aan
jou. Zou je dat dier op woensdag 8 mei naar school mee willen nemen?
We hebben het met Jeelo over het verzorgen van huisdieren. Maar natuurlijk heeft niet
iedereen een dier thuis. Daarom is het superleuk om de dieren van de leerlingen van de hele
school te bekijken. We hopen dat er veel dieren komen die we kunnen bekijken.
Natuurlijk is het handig als het dier in een kooi, aquarium of hok zit. Je mag erbij blijven en
over je dier vertellen. Je mag ook je dier neerzetten en naar je klas gaan. Het is leuk als je
wat informatie over je dier opschrijft en bij je dier neerlegt (naam, soort dier, hoe je hem
verzorgen moet). Meester Han blijft bij de dieren. De dieren staan in de speelzaal van de
kleuters. Hier mogen dan alle kinderen van de school ’s morgens een kijkje komen nemen.

De kinderen die allergisch voor dieren zijn blijven in de klas, zodat ze geen last hebben van
de dieren op school.
Wat: huisdieren in een kooi, aquarium of hok
Wanneer: woensdag 8 mei (brengen om 8:20 uur, ophalen om 11:00 uur).
Waar: in de speelzaal van de kleuters

Schaaktafel
Op woensdag 24 april tussen 13.00 en 15.00 uur wordt onze schaaktafel
feestelijk geopend met verschillende schaak- en damactiviteiten. Zie de flyer
hieronder.

Schoolfruit
Deze week kregen de kinderen waspeen, sinaasappel en komkommer. Volgende week
krijgen ze snacktomaatjes, peer en blauwe bessen.

Nieuws van de cultuurcommissie
Dansworkshop Victorie Boogie Woogie
Het laatste schilderij van Piet Mondriaan, Victor Boogie Woogie, is de
inspiratiebron van DinK (Dans In de Klas). De kinderen leren een
kwatrijn schrijven (soort gedichten) en leren een moderne dans met
alledaagse bewegingen die een dans worden. Het thema is kleur,
vrolijke kleuren en ritme. De dansworkshop wordt in de gymzaal
gegeven. Woensdag 8 mei voor groep 7/8A van juf Liesbeth/juf Diana.
Woensdag 29 mei voor groep 7/8B van meester Koen en woensdag 12
juni voor groep 6 van meester Rick.

Jubileumconcert Samba Salad in podium Victorie
Muziektheatergezelschap Samba Salad uit Bergen bestaat 40 jaar
en wie jarig is, deelt uit. Samba Salad maakt met veel plezier
muziektheater voor kinderen. Muziekstijlen als flamenco, samba,
salsa, Latin-jazz, kaseko, calypso en afro-beat zijn het
muzikale palet voor de honderden liedjes en voorstellingen van
Samba Salad, waar inmiddels al meerdere generaties kinderen mee
zijn grootgebracht. Het pretconcert "VRIENDEN VOOR ALTIJD"
wordt gehouden in Podium Victorie in Alkmaar. Groep 6 gaat op
maandag 20 mei naar podium Victorie en de drie groepen 1/2
bezoeken het concert op woensdag 29 mei. Hulpouders die mee willen, kunnen zich nog bij
de klassenouders aanmelden.

Kwinkles 14: Eerlijk zeggen/Luister naar je geweten
In de onderbouw vinden kinderen het door schaamte of schrik soms
moeilijk om het eerlijk te zeggen als ze iets verkeerds hebben gedaan.
Door het toch te zeggen, kan het gevoel van schaamte veranderen in
opluchting. Het is goed om kinderen dit te laten ervaren. In een groep
waarin kinderen open en eerlijk zijn, zullen problemen eerder opgelost
worden. We oefenen dit in de komende week en in de week na de
meivakantie.
In de midden- en bovenbouw zijn kinderen zich steeds meer bewust van regels. Ze
zullen snel kunnen benoemen of iets wel of niet mag. Het goede willen doen,
hangt samen met geen straf willen krijgen. Maar kinderen gaan in deze fase ook
rekening houden met de belangen en beweegredenen van anderen. Ze leren goede keuzes te maken
op basis van hun morele gevoelens. Keuzes die goed zijn voor zichzelf, de ander en hun omgeving. Er
worden gewetensvragen gesteld en besproken. Op die manier wordt de basis voor een veilige groep
verstevigd.

Team Kardinaal de Jong

