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De Egelantier sprankelt en bruist
De komende periode organiseren we weer allerlei activiteiten. We werken de komende weken nog aan het
schoolproject. Ook gaan de groepen 7 en 8 naar een voorstelling in het Almeerse theater. Daarnaast wordt
voorlichting gegeven over verstandige voeding in de bovenbouw groepen
En alle groepen doen weer mee aan de landelijke ‘Opschoondag”. We sluiten de maand maart af met het
Lente feest.

1. Agenda
Maandag 12-03:
Dinsdag 13-03:
Woensdag 14-03:
Donderdag 15-03:
Vrijdag 16-03:

Rapporten inleveren
Gon afwezig i.v.m. een werkconferentie voor de leidinggevenden van de ASG
De school is gesloten i.v.m. de onderwijsstaking in Flevoland
Koffieochtend; slotavond van het project van 17.30-19.00 uur
Studiemiddag; alle leerlingen zijn vanaf 12 uur vrijdag

Maandag 19-03:
Dinsdag 20-03:
Donderdag 22-03:

Inschrijven voor de Avondvierdaagse; de groepen 7 en 8 hebben een voorstelling in
het Almeerse theater KAF
Inschrijven voor de Avondvierdaagse;
Inschrijven voor de Avondvierdaagse; De eet beter week: groep 6 heeft ‘Over de tong”
groep 7 heeft ‘Testlab’ en de groepen 8 hebben de ‘Klasselunch’; groepen 8 continurooster
tot 14.00 uur

Dinsdag 27-03:
Donderdag 29-03:

‘Opschoon dag’ op De Egelantier
Lenteontbijt; continurooster tot 13.00 uur

Vrijdag 30 maart tot en met maandag 2 april; Paasweekend; alle leerlingen zijn vrij
Dinsdag 03-04:

We gaan weer naar school; de volgende nieuwsbrief komt uit

2. De Avondvierdaagse
Hoera! De Avondvierdaagse komt er weer aan en de leerlingen van de
Egelantier mogen ook weer meelopen.
Dinsdag 15 mei tot en met vrijdag 18 mei wordt bij ons in de buurt weer
de Avondvierdaagse georganiseerd.
Er is een nieuwe enthousiaste groep vrijwilligers opgestaan die de
wandelavonden organiseert. Vanuit onze school zit Jean Paul van de Hoed, vader van Cas uit groep 7,
in de organisatie.
Maandag 19 maart, dinsdag 20 maart en donderdag 22 maart. Van 8:20 tot 9:00 uur kunt u uw kind inschrijven.
De kosten bedragen €6,00 per deelnemer.
We stellen het op prijs als u het geld gepast meeneemt, want wisselen kan een probleem zijn.

3. De staking
Woensdag 14 maart staken de provincies Utrecht, Flevoland en Noord Holland. In het hart van Amsterdam
organiseert het PO-front een grote demonstratie, voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk.
Iedere school voelt de last van het lerarentekort. Als ons mooie beroep niet aantrekkelijker wordt voor meer jongeren,
worden
de problemen alleen maar groter.
De nood is hoog en hoewel er vooruitgang is geboekt richting schooljaar 2018-2019 zijn we er nog lang niet. Het
gevolg is dat het PO-front heeft opgeroepen om de estafettestaking voort te zetten. Voor onze provincie zal dit
zijn op 14 maart.
Natuurlijk vragen wij ons af of staken wel het juiste middel is. Raken we de steun van de ouders hiermee niet kwijt
als we weer gaan staken? Maar er is op dit moment geen andere manier om druk uit te oefenen op de politiek
Steeds meer scholen kiezen er voor om bij afwezigheid van een collega niet meer te zoeken naar een
interne oplossing. Is er geen invaller, dan moeten de leerlingen maar naar huis. Morgen nog geen invaller?
Dan blijft de volgende groep maar thuis. Dat is het noodgedwongen “delen van de pijn”.
Helder is dat bij deze “oplossing” steeds meer groepen worden getroffen door de afwezigheid van collega’s en het
ontbreken van invallers. Kinderen, ouders en leerkrachten willen rust en continuïteit.
Ook wij hebben groepen opgevangen. Collega’s hebben extra gewerkt en collega’s die ziek waren, zijn toch komen
werken. Een aantal keren hebben we een groep opgedeeld.
Tot nu toe is er echter bij ons geen enkele klas naar huis gestuurd en dat kon alleen door de inzet van ons
team! Daar
mogen we met elkaar trots op zijn.
Het belang van de kinderen gaat bij het team voor het eigen belang. In de opstelling van ons team schuilt echter een
groot risico. Namelijk dat collega’s over hun grenzen heen gaan en dat wij de nood niet of minder zichtbaar maken.
Als je niet goed voor jezelf kunt zorgen, hoe kun je dan goed voor een ander zorgen? Met elkaar blijven we zoeken naar
de balans voor iedereen.
We realiseren dat de acties voor ouders en leerlingen ongemak met zich meebrengen, maar we hopen dat u ons blijft
steunen dat onze acties resultaat gaat opleveren

4. De slotavond van het project
Donderdag 15 maart tussen 17.30 en 19.00 uur kunt u naar school komen voor de slotavond
van het project. In alle groepen kunt u het werk van de leerlingen bekijken. Er is door de
leerlingen van de Leerlingeraad weer een speurtocht gemaakt die u langs alle lokalen leidt.
U krijgt dan een goede indruk van het projectwerk van de afgelopen periode.
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Ook zullen er kleine optredens en demonstraties zijn.
Bij de teamkamer, op de eerste ring, kunt u iets te drinken en een kleine versnapering kopen.
Alle kinderen zijn trots op het werk en kijken er naar uit om u te laten zien wat zij gemaakt
hebben.
Natuurlijk zijn opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte welkom.

5. Hoera; we hebben dit cursusjaar meer inschrijvingen
We zijn blij u te kunnen melden dat het goed gaat met de inschrijvingen van de kleuters. Vorig jaar hebben we
17 4 jarige kleuters in geschreven. Op dit moment hebben we al 24 leerlingen voor groep 1. in 2018-2019. Daar zijn
we erg blij mee.
We hebben al een paar jaar wat lokalen leeg staan en het zou fijn zijn als we langzamerhand weer
alle lokalen gaan vullen!

Bent u ontevreden over zaken: vertel het ons… maar als u tevreden bent
vertelt u het dan vooral aan anderen!
6. Reclame maken voor onze school: We hebben uw hulp nodig
We willen u vragen om met behulp van een folder reclame te maken voor De Egelantier.
Kent u ouders die een
basisschool voor hun kind(eren) zoeken? Zou u deze ouders dan
een folder willen geven?
Wij hebben onze sterke punten op een rij gezet en Marion heeft hiermee een mooie folder
opgesteld.
Morgen geven we aan alle oudste leerlingen van de gezinnen drie folders mee die u kunt
uitdelen.
Uiteraard zijn meer
folders beschikbaar!
Dank vast voor uw medewerking.

7. ‘Over de tong’ , ‘Testlab’ en ‘Klasselunch’ voor de groepen 6, 7
en 8
Donderdag 22 maart wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding, gezonde lunches en tussendoortjes.
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 worden steeds zelfstandiger en kunnen ook steeds meer zelf kiezen wat
zij eten en de lessen zijn gericht op het leren maken van bewuste en verstandige keuzes.
Groep 6 gaat deze dag aan de slag met smaaktestjes.
In groep 7 worden ’s middags testjes over en met voeding gedaan.
De groepen 6 en 7 hebben de gebruikelijke lestijden
De groepen 8 krijgen een lunch aangeboden.
Groep 8 heeft deze dag een continu rooster. Zij hebben school tot 14.00 uur.

8. Weet u dat…
… we op dinsdag 27 maart we weer meedoen met de landelijke actiedag ‘Schoon”.
Dit wordt de ‘Opschoon dag’ genoemd. Alle groepen gaan zwerfvuil opruimen rond
de school. Handschoenen, prikkers en vuilniszakken worden door de gemeente
aangeleverd.
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Door deze jaarlijkse actie en door onze eigen plein schoonmaak rondes met de
groepen hopen we dat onze leerlingen zich meer bewust worden hoe je met
vuil/afval om moet gaan.

…we nog niet van alle ouders de ouderbijdrage hebben ontvangen? Inmiddels heeft ; 57% van de
ouders voor activiteiten en schoolreisje/kamp betaald. We gaan de komende weken de bussen reserveren en
afspraken maken met de bestemmingen van schoolreisje en kamp.
U zult begrijpen dat we niet voor uw kind kunnen reserveren als er niet betaald is.
Wanneer er problemen zijn met de betaling kunt u natuurlijk contact opnemen met Marion of Gon.
We zoeken dan een oplossing.
Heeft u nog niet betaald dan ontvangen wij het bedrag graag van u.
IBAN nr. NL84 INGB 0009 0319 24 ten name van Ouderraad Egelantier,
onder vermelding van de naam en groep van uw kind en het onderwerp ‘ouderbijdrage schooljaar 2017/2018’.
…Candice uit groep 7 heeft meegedaan met de voorleeswedstijd die in Almere gehouden is? Hieronder kunt u haar
eigen verslag lezen.

De Nationale Voorleeswedstrijd.
Ik ga vertellen hoe het was met de voorleeswedstrijd.
Ik heb heel veel geoefend met het boek Dagboek van een muts. Toen was het zover, tijd om voor de klas te lezen.
Voor mijn gevoel ging het wel goed. En wat bleek ik was de beste van de klas.
Ik heb toen 2 dagen extra geoefend met voorlezen. Toen was het tijd om voor de school voor te lezen.
Eerst was ik en toen een leerling uit groep 8A en daarna 8B. De jury ging beslissen en ze kwamen
terug met goed nieuws voor mij. Ik was de winnaar. De hele klas begon te juichen. Ik kreeg een cadeautje en dat
was een coole pen.
Een paar weken later kreeg ik een brief voor een selectieronde. Die was op 13 februari 2018. Daar ben ik naar toe
geweest met Juf Caroline. Bij de ingang had ze nog een foto genomen. Toen gingen we naar binnen. Daar moest
ik even wachten. Toen bracht een aardige mevrouw me naar de kamer van de jury. Daar mocht ik mijn stukje
weer voorlezen. Het ging best goed. Na afloop kreeg ik een boekenbon en een oorkonde.
Die middag om 17.00 uur kreeg ik slecht nieuws……. Ik had de selectieronde niet gehaald. .
Natuurlijk was ik wel verdrietig, maar vooral trots. Ik heb niet gewonnen, maar ben wel ver gekomen. Het was een
hele leuke ervaring.
Candice
…Tierelier en Kiekeboe ook ieder jaar meedoen met allerlei activiteiten? Ook aan het jaarlijkse project werken ze mee!
…we graag het rapport van uw kind terugontvangen?
… het team tijdens de studiemiddag aan de slag gaat met het pestprotocol en veiligheidsplan voor onze school? Er is
al veel voorbereidend werk gedaan en we zullen beide documenten deze middag vaststellen.
Binnenkort kunt u op onze website het resultaat vinden.
… de leerlingen van de Leerlingenraad deze week alle klassen langs gaan om te onderzoeken
welke tussendoortjes de kinderen mee nemen naar school? Zij zullen ook met de groepen bespreken wat
gezonde tussendoortjes zijn.
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9. Nieuws van Tierelier en Kiekeboe
Tierelier
Ouderactiviteit: ter afsluiting van het thema ziek en gezond hebben wij een verpleegkundige en een mondhygiëniste
uitgenodigd om voorlichting te geven aan de peuters en de ouders . Het zijn waren 2 leerzame dagen geweest.
De peuters vonden het super spannend en overweldigend om de verpleegkundige en de mondhygiëniste in
uniform van dichtbij te zien. Ook werden de peuters spelenderwijs betrokken in het beroep wat zij doen.
Foto’s kunt u terug zien op www.mijnalbum.nl
Inloggegevens en het wachtwoord kunt u vragen bij de leidsters.

Met opmaak: Kop 2;subkopje

Nieuw thema : “mensen , ik en jij ”.
De komende 4-5 weken beginnen wij aan dit thema.
Hierover krijgt u een themabrief en de bijbehorende basisbegrippen. Daarin staat wat U thuis kunt doen met uw kind:
 Als u uw kind in bad doet, afdroogt of aankleedt, laat het dan alle lichaamsdelen benoemen.
Doe het niet te vlug zodat uw kind de kans krijgt om goed na te denken.
Met opmaak: Lijstalinea


Gebruik foto’s om met uw kind te praten over de mensen die het kent en laat het kind maar vertellen.

Op de groep leert uw kind nieuwe begrippen en woorden die met het onderwerp “mensen “ te maken hebben.
Deze woorden kunt u thuis spelenderwijs gebruiken in gesprekjes. Hiermee helpt u uw kind met de taalontwikkeling.
Deze liedjes zijn ook erg leuk om met uw kind te zingen: Hoofd- schouders- knie en teen, met je vingertjes
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Met opmaak: Met opsommingstekens + Niveau: 1 +
Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen op: 1,27 cm

Met opmaak: Kop 2;subkopje

Met de vingertjes,
met de vingertjes,
met de platte, platte, platte handjes!
Met de vuistjes,
Met de vuistjes,
met de ellebogen… pft pft pft!
Met het hoofdje,
met het hoofdje,
met de handjes in de lucht
Met de voetjes
met de voetjes
en dan een diepe zucht
Met opmaak: Standaard;Broodtekst

Herinnering kijkavond het NME project.
Alle kinderen, mama’s en papa’s , oma’s en opa’s zijn van harte
welkom op donderdagavond 15 maart ’18 tussen 17.30-19.00 uur om de werkjes van de peuters te bekijken.

2 T2 Turven Hoog
Op vrijdagochtend 30 maart zijn wij door 2 Turven Hoog uitgenodigd om naar een voorstelling te komen kijken in de nieuwe Bibliotheek in Stad. Dat wil
zeggen dat er op deze ochtend geen speelzaal is maar dat alle kinderen onder begeleiding van hun ouder naar de voorstelling komen.
Alle ouders van de vrijdagochtend groep krijgen hierover persoonlijk nog een bericht van ons.

Speelzaal dicht
Op maandag 2 april,2e Paasdag , is de spz. dicht.

Nieuw OC lid
Wij zijn super blij met de mama van Mila om de OC te versterken.

Kiekeboe

Met opmaak: Kop 2;subkopje
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NOG EEN PAAR NACHTJES SLAPEN DAN BEGINT OFFICIEEL DE LENTE. WE HERKENNEN DIT AAN DE VOGELTJES DIE IN DE
OCHTEND VROEG FLUITEN. EN WIJ KUNNEN WEER HEERLIJK LANG BUITEN SPELEN.
DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN WE BEGONNEN MET HET VOORBEREIDEN VOOR HET NME PROJECT. WIJ HEBBEN WAT
HUISDIERTJES OP DE GROEP. KOMT U GEZELLIG EEN KIJKJE NEMEN IN ONZE GROEP? DE KIJKAVOND IS OP DONDERDAG 16
MAART 2018. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM VAN 17.30 TOT 19:00U.
GRAAG HETEN IN FEBRUARI AYANNA EN TRISTEN VAN HARTE WELKOM OP DE BSO. HEEL VEEL SPEELPLEZIER!
LIEFS TEAM KIEKEBOE
Met opmaak: Standaard;Broodtekst
Met opmaak: Standaard;Broodtekst
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