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Belangrijke data
Zondag 9 april:
Donderdag 13 april:
Vrijdag 14 april:
Maandag 17 april:

Palmpasen
Witte donderdag; paasvieringen en paasactiviteit:
sponsorloop
Goede vrijdag; alle kinderen vrij
Tweede paasdag; alle kinderen vrij

Techniektoernooi 2017
In februari van dit jaar kregen wij, Felix, Vince en Bas, een opdracht van Diana, onze begeleider op
het Leerplein, om een elektrische auto te maken. Dat zou dan zijn voor het techniektoernooi 2017.
De opdracht voor het techniektoernooi is: ontwerp en bouw een elektrische auto, die zo snel mogelijk
over een heuvel rijdt. Is jullie auto het snelst aan de overkant? Een pittige opdracht. Maar die uitdaging wilden wij wel graag aangaan! We maakten een plan; een auto van triplex. Maar van Samuel,
die ons altijd op woensdag in de uitvinderij helpt, mochten we ook lego gebruiken. Daar waren we
best wel blij om, want dat was een stuk makkelijker bij het maken van echt ronde wielen bijvoorbeeld. En het is ook veel steviger en makkelijker in elkaar te zetten. We kwamen ook veel problemen
tegen, zoals een tandwieltje dat aan een motor vast moest worden gemaakt, maar niet genoeg grip
had. We hebben toen verschillende dingen geprobeerd en gekeken wat het beste zou werken. Uiteindelijk kwamen we bij het gebruik van een tandwiel mechanisme. We kwamen op het briljante idee
om plakband om het stangetje van de motor te doen waardoor het tandwiel wel grip had. Komende
vrijdag, 7 april is het dan zover en mogen wij onze auto in Lent presenteren. Samen met nog 23 andere teams van andere scholen. We houden jullie op de hoogte!
Bas, Felix en Vince uit de Dolfijnen
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MR-vergadering 6 maart
De afgelopen MR vergadering had een drukke agenda. Er was een aantal belangrijke punten geagendeerd: onderwijs- en organisatieontwikkelingen, formatie, kwaliteitszorg/ de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van januari en inrichten van de MR-verkiezingen. Wat betreft de
resultaten van het leerlingvolgsysteem werden we door de intern begeleider meegenomen in wat
zichtbaar is op schoolniveau en hoe de analyse van de gegevens op school- groeps en kindniveau
plaatsvinden. In algemene zin is te zeggen dat grafische weergaves op het gebied van rekenen en
begrijpend lezen boven de landelijke norm liggen en dat spelling een daling laat zien. Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten, is er dit schooljaar een nieuwe spellingmethodiek ingevoerd.
Er is van tevoren afgesproken de resultaten op schoolniveau intensief te monitoren.
Ervaring is dat invoering van een nieuwe methodiek vaak een implementatiedip laat zien. Mogelijk
heeft de daling ook te maken met het feit dat de wijze van toetsafname van de Cito nog niet correspondeert met deze spellingsmethodiek. We hebben afgesproken de resultaten extra goed in de gaten te houden, dit jaar zullen alle evaluaties herhaald worden. We hebben deze vergadering ook de
ervaringen gedeeld van deelname aan een cursus over de begroting van Conexus , en omtrent het
unitonderwijs in de Boomhut en de Roos. Het samenwerken/teamleren tussen leerkrachten en kinderen binnen een unit (een aan elkaar gekoppelde onder-midden- en bovenbouwgroep), wordt door
kinderen, ouders en team als zeer positief ervaren. Het team heeft aangegeven graag volgend
schooljaar over te willen gaan naar werken in units. Dit jaar zijn er weer MR-verkiezingen.
Van de oudergeleding zal Hans Vriens, eind dit schooljaar, na afloop van zijn periode, terugtreden en
Sander Koeter herkiesbaar zijn. De termijn van Wenda Braam loopt ook af, zij regelt een goede opvolger binnen de leerkrachtengeleding.

Sponsorloop

Donderdag 13 april vindt weer de jaarlijkse paasactiviteit plaats op de Lanteerne. Dit jaar zullen de
kinderen door een sponsorloop, geld verdienen voor onze goede doelen. De kinderen van de onderbouw zullen tussen 12.30 en 13.00 zoveel mogelijk rondjes lopen in de Florence Nightingalestraat
en Henri Dunantstraat. De midden- en bovenbouw starten om 13.15 en hebben tot 14.00 uur
de tijd om zoveel mogelijk geld bijeen te lopen. Dit lukt het best als zij aangemoedigd worden door
zoveel mogelijk mensen! Noteert u dit dus alvast in de agenda? Let op: de Henri Dunantstraat wordt
daarom afgesloten van 12.15 tot 14.00uur. Deze week hebben alle kinderen een sponsorkaart mee
naar huis gekregen. Het is de bedoeling dat zij sponsors zoeken; vaders, moeders, opa’s en oma’s,
ooms, tantes, buren, etc. De kinderen kunnen per rondje gesponsord worden maar het is ook mogelijk een bepaald bedrag in te vullen. Tijdens de sponsorloop is er op het schoolplein koffie, thee en
limonade te koop. Ook de opbrengst hiervan gaat naar de goede doelen. Na de sponsorloop hebben
de kinderen tot 11 mei a.s. om het geld op te halen en in te leveren bij de stamgroepleerkracht.

Opbrengst paasactiviteit
Het verdiende geld gaat naar twee goede doelen:
1. Pondok si Boncel, een kindertehuis in Indonesië, gerund door de Dominicanessen. Wij hebben
altijd deze verbinding vastgehouden, omdat onze school in het verleden door de Dominicanessen gesticht is.
2. Stichting Puur Clownen, een stichting die zich inzet voor alle mensen voor wie contact maken
niet meer vanzelfsprekend is.
Daarnaast is een deel voor onze eigen school bestemd. Hiermee worden speciale aankopen gedaan
die anders niet gefinancierd hadden kunnen worden en uiteraard bedoeld zijn voor de kinderen.
We hopen een geweldig bedrag op te halen!
Alvast hartelijk dank voor ieders inzet!
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Stichting Puur Clownen

De pure clown kan als de beste zijn. Weinigen zijn zoals zij kunnen zijn. Samen zijn en alleen zijn. Stil zijn
en luidruchtig zijn. Groot en klein tegelijk zijn. En natuurlijk altijd
zijn met het gevoel: soms bang zijn of boos maar altijd met elkaar. Bedroefd zijn, is ook goed, zeker samen.
Blij zijn is fijn.

Bezoeken van de opbrengst van de paasmarkt 2016
In de periode van mei t/m december 2016 brachten de onze contactclowns bezoeken aan ouderen
met dementie in verschillende verpleeghuizen in Nijmegen. Dankzij de activiteiten op de paasmarkt
2016 kregen zij de bezoeken cadeau. We hebben daarmee zo’n 50 ouderen mooie momenten kunnen
laten beleven.

Een van de contacten met clown Teuntje
Dhr. A woont samen met zijn vrouw op dezelfde afdeling in het verpleeghuis. Hij is heel hard in de
badkamer gevallen. Zijn hoofd zit in het verband. Een oog en wang zijn helemaal blauw en gezwollen. Hij is onrustig en angstig. Hij zit in een rolstoel aan tafel. Zijn bezorgde vrouw zit naast hem.
Nadat Teuntje zich tussen hen in heeft genesteld op haar knieën en even aftast, haalt ze een muziekdoosje tevoorschijn en legt dat op tafel. Meteen pakt dhr. het op, begint te draaien en kijkt naar
zijn vrouw. Hij draait en draait en luistert en luistert. Zijn vrouw geniet ook zichtbaar. Voor even zijn
de pijn en zorgen bij allebei vergeten.

Een reactie van een medewerker in het verpleeghuis
Clown Teuntje kwam bij een Hongaarse man. Deze man woont al lang in Nederland maar spreekt nu
door zijn dementie alleen Hongaars. Wij kunnen moeilijk contact maken met hem. Hij snapt ons ook
niet en wordt uit frustratie dan boos. Op de clown reageerde hij erg leuk. Hij werd ondeugend. De
clown deed net of zij ook Hongaars sprak. Hij moest hier erg om lachen en knipoogde steeds naar
mij. Het was zo mooi!

Sponsorloop 13 april
Ook dit jaar mogen wij een deel van de opbrengst van de sponsorloop in ontvangst nemen. Het Nationaal Ouderenfonds verdubbelt ook nu de opbrengst. Iedere euro wordt 2 euro. Wij zullen daarvan
weer veel mensen mooie momenten bezorgen. Drie van onze contactclowns zijn tijdens de sponsorloop aanwezig om aan te moedigen. SUCCES ALLEMAAL!!

Meer lezen over stichting Puur Clownen
Zie www.puurclownen.nl. U kunt ons ook volgen op Facebook of twitter
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MysteryX: De geheimen van bionica
Woensdagmiddag 12 april 2017 van 15.00 – 17:00 uur.
Als je aan de natuur denkt, waar denk je aan? Bos? Biologie? Beestjes?
Waar je waarschijnlijk niet aan denkt is; techniek! Hoe gek het ook
klinkt; de natuur zit er vol mee. In bijna 4 miljard jaar zijn fantastische
biologische oplossingen ontstaan voor zaken als voortbewegen, boren,
filteren, pompen, isoleren, vliegen, enz. Er zijn zelfs kevers die explosies
kunnen opwekken. De natuur heeft overal een oplossing voor gevonden.
Schrijf je in via www.mysteryx.nl en kom samen met je vrienden naar het
Junior Technovium in Nijmegen (Heyendaalseweg 98).

Pagina 4

Schooljaar 2016-2017

Pagina 5

