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Waanzinnige Workshops
Deze maand ging het eerste blok van onze Waanzinnige
Workshops van start. De kinderen hebben zich
ingeschreven op een van de 9 workshops die we samen
met de inzet van Pionier! en Qrabbl aanbieden.
Aanstaande vrijdag bent u van harte uitgenodigd om de
inspanning van de kinderen te komen bewonderen.
Van 13.30 tot 14.00 presenteren de kinderen hun werk op
diverse plekken in de school.
Op verschillende plekken in ons gebouw hangen posters
met een verwijzing naar de workshop- lokalen. Vergeet u
de dans- workshops in de danszaal niet?
Ouders en andere geïnteresseerden die een workshop
willen vormgeven in een volgende workshopronde van 4
weken, verzoeken wij om contact op te nemen met Ellen
via directie.sprong@kindante.nl

IEP
De IEP is onlangs voor het eerst afgenomen. Mogelijk heeft u
de resultaten hiervan al gezien en besproken met de
leerkracht.
Na jaren van Cito-toetsen, kunnen we ons goed voorstellen
dat het ook voor u als ouders even wennen is.
Met IEP vergroten we het inzicht in de persoonlijke
ontwikkeling van elk kind in de breedste zin van het woord.
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Vanaf de tweede afname in juni wordt de groei van het kind
inzichtelijk in de talentenkaart. Deze talentenkaart vindt u
vanaf eind dit schooljaar terug als vast onderdeel van het
rapport.

Pedagogisch Contact
Dit schooljaar zijn wij gestart met de teamscholing
Pedagogisch ConTact, waarin we met het hele team onze
pedagogische vaardigheden bespreken, afstemmen en
uitbreiden.
Door de omstandigheden van de afgelopen periode zijn we
in dit traject nog niet zo ver gekomen als we bij aanvang
dachten. De geplande ouderavond van 20 april aanstaande
krijgt hierdoor een andere inhoud.
Onder leiding van Simone Mark, onze trainer/ coach, gaan
we op deze avond graag met u in gesprek over onze
gezamenlijke pedagogische opdracht. We ontmoeten u
graag op school voor deze dialoog.

Actie voor
Oekraïne
We zijn overweldigd door de
enorme hoeveelheid
hulpgoederen die de kinderen
met uw hulp hebben ingezameld
voor de mensen in Oekraïne.
Naast dat het fijn is om op deze
manier iets te betekenen voor
andere mensen, hebben we
hiermee een belangrijk signaal
afgegeven in het kader van
burgerschapsontwikkeling.

Om een goede inschatting te kunnen maken van het animo
voor deze avond vragen we u om zich online aan te
melden.
[We zullen deze oproep in de aanloop naar de
ouderavond herhalen op ISY, inclusief aanmeldlink]

Covid
Hopelijk voor het laatst berichten we over de actuele
coronamaatregelen:
Landelijk zijn de corona-richtlijnen grotendeels losgelaten.
We kunnen weer groepsdoorbrekend werken, mondkapjes
zijn losgelaten en oudercontact ‘live’ op school is weer
mogelijk.
Zelftesten worden niet langer door de overheid aan ons
verstrekt.

AGENDA

Wat is gebleven is het dringende advies een zelftest af te
nemen bij klachten. Negatief geteste kinderen mogen naar
school komen, positief geteste kinderen bijven thuis.

Verkeersveiligheid en parkeren
We zijn samen verantwoordelijk voor een
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