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Vervanging
De afgelopen 2 weken hebben we 4 dagen intern inval kunnen/ moeten regelen.

Scholen-4-daagse
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld gaan we dit jaar wandelen van 28  juni t/m 1 juli.
Verdere informatie volgt. Houd ook de Facebook pagina van de scholen-4-daagse in de gaten.

De inschrijfformulieren worden aan de oudste kinderen meegegeven (in de week van 19 april).
Het inschrijfformulier wordt ook bij deze nieuwsbrief als bijlage toegevoegd.
Geef deze ingevuld af bij de leerkracht van uw kind, graag voor 13 mei. Wij zorgen ervoor dat het bij
ons terecht komt.

Wilt u als hulpouder meehelpen met bijvoorbeeld oversteken? Meld u aan, we kunnen alle hulp
goed gebruiken!
Contact persoon van de Snip: Stacey: 06-12132767  Brenda: 06-24570457

Lezen is leuk, en belangrijk!
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan lezen. Lezen is belangrijk en lezen kan ook heel
leuk zijn. Het opent een deurtje in je hoofd naar een andere wereld, het stimuleert de fantasie. In
verhalen, zelfs zonder beelden, is een kind in staat zich te verplaatsen in een andere omgevingen
en situaties. Daarnaast is lezen goed voor zowel de taal- als de sociale ontwikkeling van het kind.
Wanneer kinderen beter leren lezen vergroot dit ook hun keuze in niveau en het lezen van andere
tekstsoorten, zodat ze naast verhalen ook informatieve boeken kunnen lezen. Er zijn kinderen die
dat laatste juist heel leuk vinden. Naast het feit dat de kinderen op school lezen is het voor hun
ontwikkeling ook heel belangrijk dat ze thuis lezen. Voor mooie boeken kunt u daarvoor naar de
bibliotheek die is gevestigd op Trambaan 10 in Nieuwe Niedorp. Er is daar voor alle lee�ijden in
diverse genres een ruime keuze. Misschien gaat u daar al naartoe met uw kind, maar mocht dit nog
niet het geval zijn dan willen wij u aanraden dat te gaan doen. Uw kind kan daar heerlijk zoeken
naar iets dat hij of zij zelf leuk vindt en het is bovendien nog gratis ook. Voor de openingstijden
klikt u op de onderstaande link.
https://www.kopgroepbibliotheken.nl/openingstijden/detail.199861.html/bibliotheek-niedorp/

https://www.kopgroepbibliotheken.nl/openingstijden/detail.199861.html/bibliotheek-niedorp/


Tentoonstelling en een actiedag voor Oekraïne: foto impressie

Verkeerskunsten: foto impressie

Studiedagen: professionalisering team
De afgelopen 3 studiedagen, te weten 18 februari, 11 maart en 11 april, hebben we mooie
ontwikkelingen opgepakt. Vanuit de leerlijnen sociaal emotioneel leren hebben we een passend
aanbod gemaakt voor iedere groep passend bij de fase van groepsvorming. Daarnaast hebben we
een data-analyse gemaakt van de laatste toetsresultaten en n.a.v. deze analyse passende
interventies ingezet. Ook is er 11 maart in de avond ruimte geweest voor een stukje teambuilding.
Op 11 april hebben we ons verder geprofessionaliseerd op het gebied van Maakkunde, wetenschap



& techniek. Na de meivakantie zullen we in alle groepen aan de slag gaan met het thema
elektriciteit.

Dit schooljaar zijn er nog twee studiedagen: 25 mei en 27 juni.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage met:

- Inschrijfformulier scholen-4-daagse

Wist u dat…
- Iedereen welkom is op de tentoonstelling van vrijdag 15 april?
- Vrijdag 22 april alle kinderen in oranje verkleed naar school mogen voor de Koningsspelen?

Belangrijke data
- 15 april: Tentoonstelling schoolbreed thema op De Snip voor ouders en andere

geïnteresseerden
- 18 april: Tweede Paasdag; alle kinderen zijn vrij
- 20/21 april: IEP eindtoets gr.8
- 22 april: Koningsspelen
- 23 april - 8 mei: Meivakantie
- 18 mei: Sniptheater groep 4

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 19 mei.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


