Nieuwsbrief KWS
AGENDA

Beste ouders en/of verzorgers,

Woensdag 5 april

Beste ouders,
De verbouwing vordert, er wordt in korte tijd veel werk verzet. Tijdens
zo’n startfase is er niet veel zichtbaar. Veel gebeurt ondergronds, maar
inmiddels zijn we zover dat de riolering vernieuwd is, de fundering is
gestort en de vloerplaten liggen op hun plek. Nu kunnen we gaan bouwen.
Woensdagmiddag zijn de vloerplaten met een kraan over het dak gehesen,
altijd een spannend klusjes en deze voeren we dan ook uit als de school
helemaal leeg is. In de loop van de ochtend kwam de kraan al aan op het
schoolplein. Een hele belevenis voor de groepen 1 en 2 die op dat moment
aan het buiten spelen waren.

Thijsse’s Hof groep 6
Woensdag 12april
Paasviering
Donderdag 13 april
Studiedag
Alle kinderen vrij
Vrijdag 14 april
Goede Vrijdag
Vrije dag
Maandag 17 april
Tweede Paasdag
Woensdag 19 April
Sportactiviteit groep 1-2
Vrijdag 21 april
Sportactiviteit groep 3-8
Aansluitend begint de
meivakantie
Maandag 8 mei
Weer naar school

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u even een kijkje komen nemen.
Tussen 8.20 uur en 8.30 uur bent u altijd welkom om vanuit mijn kantoor
te kijken naar de vorderingen!
Ik wens u een fijn en zonnig weekend!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Informatie overdracht leerlingegevens Voortgezet Onderwijs
Als een leerling overstapt naar een andere school, dan heeft de nieuwe
school gegevens over die leerling nodig. In voorgaande jaren werden de
gegevens uitgewisseld middels het formulier waar naast de
leerlinggegevens ook het schooladvies op staat.
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De PO- en VO-besturen hebben afgesproken om vanaf het schooljaar 2016-2017 bij de overdracht tussen PO en
VO gebruik te maken van de Overstapservice. Met behulp van de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen
scholen deze gegevens veilig en betrouwbaar digitaal uitwisselen. Sinds 2011 wordt er in verschillende regio’s
uitgewisseld via de OSO en in 2016 is OSO officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van
leerling gegevens geworden. Het doel hiervan is om de digitalisering in Nederland eenvormig en veiliger te maken
en te laten voldoen aan de wettelijke eisen.
Met de overdracht van het overstapdossier (een onderwijskundig rapport) worden er gegevens overgedragen
die de school voor voortgezet onderwijs nodig heeft voor het leren en begeleiden van de leerling. Het
uitgangspunt is om alleen dié gegevens uit te wisselen die relevant zijn voor de nieuwe school. De wijziging ten
opzichte van voorgaande jaren is dat de uitwisseling van gegevens digitaal gebeurt, maar het blijven dezelfde
gegevens die worden uitgewisseld.
OSO maakt gebruik van de standaard OSO-gegevensset. Daarmee wordt er voorkomen dat er onbedoeld teveel
of onjuiste gegevens worden uitgewisseld. De PO en VO besturen in de regio Zuid-Kennemerland hebben
afgesproken deze gegevensset van PO naar VO over te dragen. Het bevat de volgende standaardgegevens:
- Gegevens van de instelling/school
- Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers
- Het overstapadvies
- Toetsresultaten Cito lvs
Van ons als school wordt verwacht dat we u over de OSO informeren. Wilt u het OSO overstapdossier inzien dan
kan dat in de week van 3 april. U kunt een mail sturen naar Freya van de Hoed. Zij zorgt er dan voor dat er een
uitdraai voor u klaarligt. Vanaf maandag 10 april zullen wij de gegevens overdragen naar voortgezet
onderwijsscholen.
Enquête Zorg en begeleiding
Enige tijd geleden hebben wij u gevraagd om een enquête over het onderwerp ‘Zorg en begeleiding’ voor ons in
te vullen.
Van alle uitgedeelde vragenlijsten hebben wij van 59% van de ouders een ingevulde vragenlijst terug gehad. In
de begeleidende brief hebben we aangegeven dat de uitslag van de enquête betrouwbaar is als we 65% van alle
uitgedeelde formulier retour zouden krijgen. Hoewel we dat percentage net niet halen, denken wij dat we er
toch voor zeker 90% van uit mogen gaan dat de uitslag van de enquête betrouwbaar is. De uitslag van de enquête
zal vanmiddag eerst ter informatie naar de Medezeggenschapsraad gaan en vervolgens ontvangt u deze via de
mail van ons.
Bericht van Annemiek de Wit
Beste ouders,
Vorig jaar rond deze tijd veranderde mijn leven compleet. Ik kreeg de diagnose ‘borstkanker’. Ik kreeg geen kans
om te bedenken wat dat voor me zou betekenen, belandde direct in de spreekwoordelijke achtbaan en moest
me overgeven aan onderzoeken, moeilijke gesprekken, chemokuren, operaties en bestraling. Ik kon niet veel
meer dan overleven. Op de momenten dat ik niet in het ziekenhuis was, probeerde ik wat te herstellen om de
volgende behandeling aan te kunnen. Het was een ware uitputtingsslag. Die kon ik alleen aan met de hulp van
mijn gezin, familie, vrienden, collega’s en zeker ook door de lieve berichtjes van veel kinderen en ouders. Die
hebben mij geholpen om de moeilijke momenten door te komen.
Maar ik leef! Nu mijn ziekenhuisbezoekjes minder worden, is het tijd om naar de toekomst te kijken. En in die
toekomst hoort de KWS. Dus ben ik begonnen met mijn re-integratie. Spannend, want ik mis tenslotte een jaar.
Tot mijn opluchting is de KWS gebleven zoals zij altijd was: een soort ‘familie’ waar ik graag bij hoor.
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Dat betekent dat ik begin met een aantal uren
per week en dit uitbouw, tot ik weer de juf kan
zijn, die ik graag ben en die weer volledig met
haar groep kan werken. Jullie zullen me dus
regelmatiger op school gaan zien. Uiterlijk wat
veranderd, dat wel. ;-)
Tot ziens!
Annemiek

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2A
De kleuters zijn deze weken bezig met het
nieuwe thema de boerderij. We leren de letter h
van hooi, maken een woordspin over de
boerderij, in de kring bespreken we alle dieren
van de boerderij, maken op het schilderbord
prachtige schilderijen van boerderij dieren,
tijdens een spelles doen we alle dieren van de boerderij na, maken met de letterdoos woorden over de boerderij,
werken in werkboekjes over dit thema en nog veel meer……
Ook volgen we drie weken lang muzieklessen en krijgen we les van juf Dorothy, afgelopen week hebben we een
liedje geleerd over de echoput. De kinderen vonden de les geweldig leuk!

Groep 3
In groep 3 zijn we alweer gestart in kern 9. De kinderen maken kennis met steeds meer nieuwe
lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’. In deze kern leren
we ook tweelettergrepige woorden: vijver, bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open
lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.
Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes.
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De laatste weken hebben we veel leuke dingen op het programma staan, we zijn bezig met een cursus ‘Stilzitten
als een Kikker’ een aandachttraining voor kinderen met behulp van mindfulness. Deze lessen worden gegeven
door juf Kelly, zij is leerkracht en was op zoek naar een klas die met haar deze uitdaging aan wilde gaan nadat zij
het theorie gedeelte van haar opleiding heeft afgemaakt.
Ook hebben we intussen al 2 keer muzieklessen gehad van juf Dorothy, die erg onder de indruk is van onze
muzikale aanleg, vooral ritmes kan onze klas al heel goed nabootsen. We hebben een lied geleerd over een
echoput en steeds heeft zij instrumenten bij zich waarmee wij dan kennis mogen maken.
Gisteren zijn we met de hele klas naar de tennisbaan in Santpoort geweest, waar we een introductie op tennis
mochten volgen. Het is dus al met al een drukke maar gezellige bedoening in
groep 3.
Groep 5
Afgelopen maandag hebben we bezoek gehad van Pieter Stam die namens De
Nederlandse bank een gastles verzorgde in onze klas in het kader van de week
van het geld. Hij heeft veel van onze vragen beantwoord, vooral over de
waarde van het goud en de beveiliging, maar ook het e.e.a. verteld over het
werk van DNB. De kinderen hingen aan zijn lippen. Ook hebben we nieuwe
briefjes van 5-10-20-50-100 in onze handen gehad en gecontroleerd op
echtheid. Iedereen kreeg aan het einde een stripverhaaltje mee van
Billy
Bankbiljet en een zakje
versnipperd geld. Het was een geslaagd
bezoek.
Verder hebben we gewerkt met de
Boomwhackers in de klas. Dit zijn
speciale plastic pijpen, waar je muziek mee kan maken. De Boomwhackers
hebben allemaal een expliciete kleur die een toon weergeeft van de
toonladder. We hebben een eigen muziekstuk gemaakt met de muziekjuf,
die hiervoor in de klas kwam.
Tot slot houden we de verbouwing van de school goed in de gaten. Helaas,
zijn er voor onze klas hekken geplaatst met een wit plastic zeil waardoor
we niet de bouw optimaal kunnen volgen. In de klas hebben we het al
gehad over ons droomhuis. Deze hebben we zelf ontworpen waarbij we
een vooraanzicht van het gebouw en een bovenaanzicht van een
verdieping of kamer moesten tekenen. Op dit moment zijn we bezig om
beroemde gebouwen na te tekenen met houtskool.
Groep 7
We hebben de lente naar binnen gehaald; Iedereen heeft een narcis gekregen en voor juf Jantine en meester Erik
een sneeuwklokje. Wanneer de bollen zijn uitgebloeid gaan we ze planten voor groep 8. Deze bollen bloeien elk
jaar dus volgend jaar zien ze hun eigen bollen/narcissen weer bloeien, en als ze nog een keer komen kijken
wanneer ze op de middelbare school zitten bloeien ze weer : )
Het maken van de videoclip begint nu vorm te krijgen, het refrein en de coupletten zijn bijna klaar en de eerste
shots/filmpjes zijn gemaakt. Dus de komende weken gaan we de scenes, shots de rappers/zangers bedenken en
eens kijken waar onze muzikanten mee kunnen doen in de opname.
En dan doen we ook nog taal, rekenen, verkeer, topo, engels etc, maar we blijven lachen en het blijft gezellig : )
We houden jullie op de hoogte !
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Les Petits workshop nieuws!
Clinic Factory en Kinderopvang Les Petits presenteren:

Judo Vallen en Opvang!
Altijd al eens op de mat willen staan met een echte topjudoka? Dan is dit je kans!!!!!
Clinic Factory biedt in samenwerking met Kinderopvang Les Petits het programma ‘Vallen en Opvang’, een workshop van
5 weken voor kinderen van 5-12 jaar. Deze workshop start op donderdag 18 mei en biedt de kinderen een unieke
ervaring door in aanraking te komen met echte topsporters. Dit alles op een veilige judomat, voor ieder kind is een
judopak & band aanwezig. Aan het einde van de cursus zijn alle ouders uitgenodigd om te komen kijken wat hun kind
allemaal heeft geleerd. De kinderen zullen de laatste les een “examen” afleggen en bij goed gevolg een diploma
ontvangen.
Wie, wat waar
Ontdek:
Voor:
Door:
Wanneer:
Tijd:
Kosten:
Waar:
Aanmelden:

Judo
Kinderen van 5-12 jaar
Les Petits i.s.m. Clinic Factory
Donderdag van 18 mei t/m 15 juni 2017
van 15:15-16:15 uur (uiterlijk 15:00 aanwezig i.v.m. omkleden
De lessenreeks van 5 clinics kost € 57,50 (dit is incl. huur judopak & band).
Gymzaal KWS
http://www.lespetits.nl/activiteiten/ontdekworkshops/judo-vallen-en-opvang/

Meer informatie: www.clinicfactory.nl
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Ontdek! Popzang

Tijdens de workshops worden de kinderen meegenomen in de wereld van Popzang door
Denise van Donselaar, Haarlemse muzikante in hart en nieren met 2 albums op haar naam en
jarenlange ervaring als vocal coach voor programma’s als The Voice of Holland en X-factor.
Er wordt gedurende de 4 workshops spelenderwijs kennisgemaakt met zangtechnieken en
leuke weetjes over muziek en zingen. De kinderen leren hoe je goed moet staan, je mond
opentrekt en de juiste noot raakt. Denise houdt rekening met interesse, leeftijd en niveau van
de kinderen.

Denise zingt met de kinderen popsongs van alle tijden, meerstemmig en energiek. Er wordt
live gespeeld, gedanst en plezier gemaakt, dus als je zingen leuk vindt; geef je dan nu op!
Wie, wat, waar?
Ontdek:
Popzang
Voor:
Kinderen van 6-8 jaar en bij voldoende animo ook voor 9-12 jaar
Wanneer:
op maandag van 12 juni t/m 3 juli 2017
Tijdstip:
6-8 jaar van 14.45-15.45 uur en 9-12 jaar van 15.45-16.45 uur
Kosten:
€ 30,- en € 12,50,- als uw kind op maandag op de BSO zit
Waar:
Gymzaal KWS
Aanmelden:
http://www.lespetits.nl/activiteiten/ontdekworkshops/
Mocht u vragen hebben kunt u mailen naar Bernadette Lakeman via blakeman@lespetits.nl

