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Een weekje later dan gepland
en een beetje anders dann gewend,
Veel leesplezier!

Muziekproject en uitvoering bovenbouwleerlingen
Zoals u eerder hebt kunnen lezen zijn we dit jaar opnieuw gestart met een heel bijzonder
muziekproject. De leerlingen van de groepen 6a, 6b, 7 en 7/8 gaan samen met muzikanten van
Con Amore een orkest vormen. Ze krijgen 7 muzieklessen op een instrument naar keuze en ze
gaan uiteindelijk tijdens een heus concert laten horen wat ze geleerd hebben, samen met de
muziekvereniging.
Tussendoor kunt u ook nog mooie muziek van Con Amore verwachten. Het concert vindt plaats op
5 april, in de kerk of in het dorpshuis (exacte locatie volgt) van 19.00 tot ongeveer 20.15. U bent
van harte uitgenodigd om te komen kijken!

Nieuws vanuit de kleutergroepen

Vorige week is gestart met het nieuwe thema in de groepen 1 en 2:
Lente en Pasen
Tijdens dit project worden er verschillende activiteiten gedaan aan de hand van het
boek: Lotta en de paashaas van Diane Put en Rik de Wulf.
Lotta ontdekt een groot paars ei met een strik in het gras. Waar zou dat ei vandaan
komen?

Hieperrr de piep!
Jolieke, Finette, Lizzy,Nina, Yara, Julian,
Fiene, Mels en Hidde
vieren hun verjaardagsfeestje de komende
twee weken. Gefeliciteerd allemaal!

Extra koffie uurtje op donderdag 28 of vrijdag 29 maart:

hoe ga je om met een kind dat op het internet surft?
We hebben er allemaal mee te maken: de telefoon en het internet. De meeste kinderen zijn
hier al op jonge leeftijd mee bezig. Het is natuurlijk heel leuk, al die filmpjes en plaatjes op
social media, maar hoe heb je als ouder invloed op wat het kind ziet? Wanneer is het genoeg?
Hoe kan je als ouder het beste omgaan met een kind dat gebruik maakt van social media?
Ik ben Jolijn Jansen en ik loop hier sinds begin november 2018 stage bij de Intern Begeleider.
Ik ben aanwezig op de donderdag, dus je kan mij al wel eens hebben gezien. Binnen de
school heb ik gezien dat ze tegenwoordig met chromebooks werken en dat onderwerp zette
mij aan het denken. De jeugd van nu is steeds meer bezig met de online wereld, dat betekent
ook dat ze meer in aanraking komen met social media.
Twee studenten, Silke en Jolijn, van de opleiding Pedagogiek op de HAN in Nijmegen
organiseren een extra koffie uurtje over het gebruik van social media onder
basisschoolleerlingen. Zij gaan het hebben over hoe ouders het beste om kunnen gaan met
een kind dat al op jonge leeftijd gebruik maakt van social media. Ook hebben de ouders
tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te
stellen. Inschrijven kan via deze link: https://goo.gl/forms/EbJyIqMoVK61SvG42
Met vriendelijke groet, Jolijn Jansen.

Het was een natte en koude boomfeestdag dit jaar. Op het kasteelterrein in Ressen
trotseerden groep 7 en 7/8 weer, wind en modder om het nieuwe parkje te beplanten met 200
jonge eiken. Meer op de site van Park Lingezegen.

Aanmelden kan nog altijd!

Verschillende ouders hebben zich reeds aangemeld voor deze informatieavond.

Vanuit de MR.
Graag stel ik me aan u voor:
Nadat er in dit schooljaar een plekje vrij kwam in de MR ben ik in de MR gekomen als
ouderlid. Ik heb nu een keer een overleg bijgewoond met de MR en de OV en eind februari
mijn eerste MR vergadering.
Tijdens deze eerste MR vergadering werd mij gevraagd me kort voor te stellen en dat doe ik
natuurlijk graag. Mijn naam is Harm Denissen en ik ben vader van 2 lieve dochters waarvan
de oudste nu in de 1e klas zit en de jongste waarschijnlijk over een goed jaar zal volgen. We
wonen met zijn viertjes heel plezierig in Nijmegen Noord.
In het dagelijkse leven ben ik docent scheikunde in Nijmegen en op deze school zit ik als
personeelslid in de MR. In mijn vrije tijd mag ik graag tennissen bij de hoge wick en zo nu en
dan een partijtje schaken in het mooie Limburg.
Ik hoop dat ik in de MR mijn steentje kan bijdragen en deze mooie school mogelijk nog een
heel klein beetje beter maken.
Met vriendelijke groeten,
Harm

Sjors Sportief
Bijgaand een digitale flyer van Sjors Sportief/Creatief met het aanbod tot het
einde van het schooljaar! Er zitten weer leuke, sportieve en ook nieuwe
activiteiten tussen waarvoor de kinderen zich kunnen inschrijven. Schroom
niet!
https://drive.google.com/open?id=1p6DGJ5hC1ZEv9VssMCidmQZ6-TCIQZfg

