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Belangrijke data
6 juni
Vanaf 7 juni
14 juni t/m 17 juni
20 juni
21 juni
Vanaf 27 juni
Vanaf 4 juli
30 juni
6 juli

2de pinksterdag
Start Cito eind
Avondvierdaagse
Organisatiedag, de kinderen zijn vrij
Fietsexamen voor de groepen 7 en 8
(Voorlopig) adviesgesprekken groep 6 en 7
Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 5
Schoonmaakavond groep 1 t/m 3
Meesters- en juffendag

Nog maar een aantal weken en dan start al weer de zomervakantie. Het gaat enorm hard!
Vorige week waren er twee gezellige dagen waarin het schoolplein officieel is geopend en een
geslaagd schoolreisje naar Avifauna.
Afgelopen woensdag was er een ouderbijeenkomst over de Vreedzame School. Fijn dat zoveel
ouders hun interesse hebben getoond.

Gratis webinar ‘Pittige emoties bij kinderen’
Kinderen kunnen behoorlijk pittige emoties hebben met als gevolg vaak pittig gedrag. Daar op een
goede en effectieve manier mee omgaan is best een uitdaging. Als je niet oplet, maak je de
emoties onbedoeld groter.
Het valt niet altijd mee om te dealen met een emotioneel kind. Gelukkig kunt u als ouder veel
doen. Het helpt als u uw kind en zijn/ haar emoties beter begrijpt. Zo houd u heftige emoties
behapbaar voor u en uw kind!
Aanmelden voor het webinar gaat via: www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws
Het webinar is direct te bekijken na aanmelden, tot en met 31 juli 2022
De presentatie wordt gegeven door Tischa Neve, psycholoog en opvoedkundige
Kosten: geen

Parkeren bij school
Als u met de auto uw kind komt brengen wilt u dan rekening houden met de bewoners aan de
overkant van de weg? Een aantal ouders schijnt erg hard door de wijk te rijden en parkeert op
privé plekken.
Er wordt ook geparkeerd op de kiss&ride zone bij de school. Dit zorgt ervoor dat er geen ruimte is
voor de ouders die echt alleen hun kind af willen zetten en snel door willen rijden. Stapt u zelf ook
uit, wilt u dan uw auto in een parkeervak zetten?
Alvast hartelijk dank!

Vreedzame School
In de klassen zijn wij bezig met de Vreedzame School blok 5: ’We dragen allemaal een steentje bij.’
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen
als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken
en verantwoordelijkheden. Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen
denken en beslissen.
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief over dit blok.

Schoolfoto
Vandaag heeft uw kind een inlogkaart met daarop een voorbeeldfoto en een persoonlijke
inlogcode van ons gehad. De inlogkaart met unieke code geeft u toegang tot de webwinkel van
schoolfoto.nl waar de bijbehorende foto’s kunt bekijken en bestellen. De foto’s kunt u bestellen in
diverse maten en u kunt kiezen uit verschillende kleuren achtergrond.

Schoonmaakavond
Donderdag 30 juni is er van 19.00u tot 21.00u een schoonmaakavond voor de groepen 1,2 en 3.
Tijdens deze avond vragen wij uw hulp bij het schoonmaken van de klaslokalen.
Alle schoonmaak benodigdheden, een lekker kopje koffie of thee met iets lekkers zal verzorgd
worden door de Ouderraad.
Via de Parro-app kunt u zich inschrijven. Alvast bedankt voor uw hulp.

In de bijlage:
-

Stichting Leergeld
Sportvierdaagse van 18 t/m 21 juli bij MHC De Reigers waar het thema WK Sport&Fun
centraal zal staan.
Buitenspeeldag op 8 juni. Ben jij fan van spelen met krijt? Doe mee met Dr. Bibber, het
werpspel, maak je eigen krijtkunst, de ge-pimpte hinkelbaan en nog veel meer! Iedereen
die meedoet krijgt een prijs!
Fietskriebels. Je verleert het nooit, maar hoe leer je veilig te fietsen? Met deze gratis
cursus helpt het team van Sportservice jou als ouder met je kind veilig op weg te gaan.

