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Agenda
maandag 11 april
dinsdag 12 april
woensdag 13 april
donderdag 14 april
vrijdag 15 april

Jarigen deze week:

woensdag 13 april
donderdag 14 april
vrijdag 15 april
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Paasviering
Nieuwsbrief nr. 28
Goede Vrijdag (iedereen is vrij!)
Davy Hoogenboom
Tom Hassing
Juf Linda van Rijn
Louisandro Hooi
Jordon Lee

groep 7
groep 5
groep 3
groep 5

Nieuws van de directeur
Paasviering
Donderdag 14 april vieren wij Pasen op school.
In de ochtend zullen de kinderen, verdeeld over twee groepen, een gezamenlijke
viering in de grote hal hebben. Dan wordt het Paasverhaal verteld en zullen de kinderen
samen liederen zingen.
Tussen de middag volgt er een Paaslunch in de groep. De kinderen mogen zelf vanuit
huis een “paaslunch” meenemen, zodat iedereen kan eten wat hij/zij lekker vindt.
Vrij weekend
Goede Vrijdag en 2e Paasdag zijn we vrij.
In de bijlages bij deze nieuwsbrief kunt u lezen, hoe
de Goede Week in de kerk gevierd wordt en hoe u de
komende dagen een wandeling rondom Pasen met
de kinderen kunt maken.
Eindtoets
Dinsdag 19 april en woensdag 20 april zal groep 8 de eindtoets maken.

Open bedrijven dag
Vandaag hebben de groepen 7 en 8 een aantal bedrijven in de gemeente bezocht.
Tijdens deze Open Bedrijven Dag kan een bedrijf, tijdens bezoeken van een half uur,
vertellen en laten zien wat voor een verschillende beroepen er bij hen voorkomen.
Wat een mooi initiatief van OVKB – ondernemersvereniging Kaag en Braassem!
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“School van de week”
Op vrijdagavond is het discozwemmen
van 18:30 tot 20:30 uur.
Op 8 april zijn wij de “School van de week”
en dat betekent dat we op vertoon van
een "School van de week”-kaartje
met korting mogen zwemmen in de Tweesprong!

Bericht van
Coach4you

Coach4you: persoonlijke coach voor de
brugklasser.
De kinderen in groep 8 van de basisschool gaan na de zomervakantie naar het
voortgezet onderwijs. Van een vertrouwde omgeving naar een grote
schoolgemeenschap. Dit is voor veel kinderen een grote stap. Ze kunnen daar een
steuntje in de rug bij gebruiken. Voor die kinderen kan Coach4you zorgen dat er
wekelijks een persoonlijke coach langs komt. Door de wekelijkse gesprekken bouwt de
coach een vertrouwensband op. De brugklasser kan alle vragen en puzzels bespreken
met de coach. Maar er is ook ruimte voor andere werkpunten. Mogelijk wil het kind
hulp om de juiste manier van leren te gaan ontdekken of hoe het schoolwerk structuur
kan krijgen en het plannen daarvan. Misschien is er geen ondersteuning mogelijk door
de ouders of heeft het kind moeite om zich te concentreren. Er is ruimte voor de
sociaal-emotionele problemen als gevolg van corona. Het is een breed scala van zaken
waar aan gewerkt kan worden. Door te werken aan studievaardigheden wordt
schoolverzuim en schooluitval voorkomen.
Coach4you zorgt voor trainingen door professionele trainers.
Voor volgend schooljaar zoekt Coach4you Kaag en Braassem vrijwilligers die het een
leuke uitdaging vinden om een brugklasser te ondersteunen. We vragen van coaches of
ze affiniteit hebben met kinderen in de puberteit en goed om kunnen gaan met
brugklassers.

Durf jij deze uitdaging aan?

Dan zoeken wij jou !!

Interesse ? Mail voor aanmelding of meer informatie naar
jan.damen@gildenieuwkoop.nl of coach4you@gildenieuwkoop.nl
Voor verdere informatie: www.coach4you.org

Bericht van de
sportcoaches

Beste ouders/verzorgers,
Op dinsdag 19 april 2022 zullen de sportcoaches van Sportbedrijf
Kaag en Braassem twee sportlessen/clinics verzorgen.
De lessen/clinics zijn voor kinderen (basisschoolleeftijd) uit de
gemeente Kaag en Braassem en zullen van 15.00-16.15 uur
en 16.30-17.45 uur plaatsvinden,
De 1e clinic is gebaseerd op samenwerking tussen ouder en kind
De 2e clinic staat in het teken van de veelzijdigheid van bewegen en is alleen voor kinderen.
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de Ondernemingsvereniging Kaag en Braassem.
Er zullen lokale ondernemers naar De Tweesprong komen.
Vanaf 16.30 uur (gelijk met de 2e clinic) staat het Vitaliteitsplein klaar, waarin de ondernemers
hun visie op verschillende gezondheidsinitiatieven geven.
Kinderen (met ouders) kunnen zich aanmelden bij: sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl
of via de aanmeldlink:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVtWawRtN7t2ZioN3GVMlunqJYCRZHZLdZ9LO6ueQRnVqNDw/viewform?usp=sf_link

Voor meer informatie kun je contact opnemen via de bovenstaande sportcoach mail.
Vriendelijke groet,
De sportcoaches van het Sportbedrijf Kaag en Braassem
Djordy, Femke en Luc

