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Agenda:

21 maart
25 maart
27 maart
3 april, 11.30 uur
12 april
17 april
18 april
19 april
20 april
21 april t/m 5 mei

Zeebeesten knutselen van plastic
Tennisclinics groep 3 t/m 5
Studiedag
Tentoonstelling schoolproject
LeukeDingenDag
Centrale Eindtoets PO, groep 8
Paasviering
Goede vrijdag, leerlingen zijn vrij
Schoolvoetbaltoernooi
Meivakantie

Geachte ouders en verzorgers,
Welkom: Nova en Kim We wensen jullie een gezellige tijd op de Augustinusschool!
Schoolproject: een zee vol plastic
Afgelopen woensdag is ons schoolbrede project begonnen met het thema: een zee vol plastic. Het
doel is de kinderen bewust te maken van de hoeveelheid plastic die gebruikt en weggegooid wordt
en de impact die dat heeft op onze omgeving. We willen ook voor elkaar krijgen dat kinderen
minder wegwerpverpakkingen mee naar school gaan nemen.
De komende week gaan we naar 0% afval!
Donderdag hebben alle kinderen een drinkfles meegekregen, die ze dan
direct volgende week in gebruik kunnen nemen. Zo hoeven ze geen
pakjes drinken meer mee naar school te nemen. De fles kan natuurlijk
ook gebruikt worden tijdens de avondvierdaagse en de sportdag. Met een
handige haak kan hij aan de riem of broek gehangen worden.
Let op! Deze fles kan niet in de vaatwasser!
Zeebeesten knutselen
Donderdag 21 maart komt er een kunstenaar op school om met alle kinderen zeebeesten van
plastic afval te knutselen. www.carolienadriaansche.nl www.afvaljuf.nl
We hebben nog steeds afval nodig! Liefst gekleurd afval zoals doppen, flessen van bv. shampoo of
ketchup, PET-flessen, verpakkingsmateriaal (geen piepschuim), bubbeltjesplastic, netjes van
sinaasappels of mandarijnen. Willen jullie het afval goed schoonmaken en etiketten eraf halen?
Afsluiting schoolproject
Het thema duurt t/m woensdag 3 april. Iedereen is dan vanaf 11:40 uur van harte welkom om het
thema op het plein af te sluiten en vanaf 12:00 uur de zeebeestenkunst in de groepen te bekijken.

Update renovatie
De renovatie aan de buitenkant van het
onderkomen voor de leerlingen van groep 1/2 is in
volle gang. Nu zijn we ook begonnen met een
plan voor de restyling van het interieur. Hiervoor
hebben we een interieur specialist gevraagd een
plan te maken. Het eerste deel van het plan is het
bepalen van kleurgebruik en de sfeer en uitstraling
die het gebouw moet krijgen. Deze sfeer zal - op
termijn - ook worden doorgetrokken naar de hal
van het hoofdgebouw. Deze week is een tafel
ingericht met verschillende moodboards en een poster. De kleuren passen bij de Augustinusschool
en zorgen voor een rustige en frisse look.

Carnaval
Vorige week vrijdag werd de school overspoeld door Superhelden in alle soorten en maten, maar
ook door prachtige prinsessen en grote dino’s. Iedereen had zijn best gedaan er feestelijk uit te
zien. In de gymzaal hebben we genoten van mooie dans- en playbackacts, maar ook van moppen
en een quiz. Sanne, Daisy en Chanelle uit groep 5B hebben de beker van de onderbouw in de
wacht gesleept en Marcus, Samuel, Adam en Devran hebben de beker van de bovenbouw
gewonnen.Het was een gezellige en feestelijke dag!

Ouderportaal Parnassys
U bent van ons gewend dat de toetsresultaten van de leerlingen te zien zijn het ouderportaal van
Parnassys. Dit gedetailleerde toets overzicht geeft de leerkrachten inzicht hoe het gaat in de groep,
welk toets onderdeel wel of niet beheerst wordt en welk onderdeel herhaald moet worden.
In het toetsoverzicht ziet u de normering, deze geeft echter niet altijd een duidelijk beeld. Zo kan
het voorkomen dat in een toets één opgave staat met slechts twee à drie vragen. Wanneer er één
fout gemaakt wordt dan ziet u direct een rode onvoldoende in het toetsoverzicht. Het kan ook
voorkomen dat een opgave voor de eerste keer is aangeboden en dat het daarom nog niet
voldoende beheerst wordt. De leerkracht weet dat er nog veel herhalingsmomenten zullen komen
en zal daarnaar handelen.
Wij merken dat de resultaten, die ook door u te zien zijn, kunnen leiden tot ongerustheid. Soms
kunnen ouders niet altijd inschatten of het om een groot of klein probleem gaat. Deze bezorgdheid
zorgt voor veel vragen via de app of mail bij de leerkrachten. Na uitleg van de leerkracht blijkt dat
de bezorgdheid vaak onnodig was.
Ons uitgangspunt is, dat als er zich problemen voordoen of als er echt iets aan de hand is, wij u
uitnodigen voor een gesprek!

Wij zullen een periode de ouderportaal van Parnassys, alleen voor de toetsresultaten, uitzetten. Wilt
u op de hoogte blijven van de resultaten van uw kind dan bent u uiteraard van harte welkom om
even binnen te lopen om hiervoor een afspraak te maken.

LeukeDingenDag
U heeft vorige week vrijdag de brief over de LeukeDingenDag (LDD) ontvangen. Voor het
organiseren van deze sportieve spelletjes dag hebben we veel hulp van vaders, moeders, opa’s en
oma’s nodig. De LeukeDingenDag (LDD) is altijd een hele gezellige dag met veel activiteiten op het
schoolplein. Onze leerlingen kijken altijd erg uit naar deze dag. Uw hulp is daarbij nodig om alles te
realiseren. Denkt u aan het inleveren van het aanmeldstrookje? Alvast bedankt.

Zij-instromer voor het onderwijs
Ruby Beijer is deze week gestart met haar stage in groep 6 op
dinsdag en donderdag. Ruby is zij-instromer. Dit betekent dat ze
nog naar de PABO gaat en tegelijkertijd al voor de klas mag
staan. We wensen Ruby een leerzame tijd in groep 6.

Tenslotte
In de jaarkalender heeft u kunnen lezen dat het Zomeravondfeest gepland staat op 28 juni. Deze
datum hebben we moeten aanpassen. Het Zomeravondfeest zal op 5 juli plaatsvinden. Noteer dit
vast in uw agenda! Het zal een hele bijzondere feestdag voor de kinderen en een heel gezellige
feestavond met de ouders en de kinderen gaan worden met een echt schoolcircus. Ook deze dag
zijn er activiteiten waar we vaders en stoere moeders nodig hebben om te helpen.
Later vertellen we u hier meer over…..

