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Open dag groot succes 
Inmiddels is de open dag al achter de rug. Een mooie dag waarop we 
hebben laten zien waar we mee bezig zijn en wat onze kwaliteiten 
zijn. De open dag is een verlengstuk van onze V(ery) I(mportant) 
P(euter) inloopochtenden. We merken dat de animo voor ons IKC 
toeneemt. Meer ouders en kinderen vinden de weg naar onze 
opvang en school. De ouders geven terug zeer enthousiast te zijn 
over de koers die we varen m.b.t. het leren zichtbaar maken. 
Kinderen eigenaar maken van het leren en samen steeds een stap 
zetten in de ontwikkeling. 
Inmiddels starten we een tweede peutergroep voor kinderen van 2 
en 3 jaar. Ook wordt de opvang voor de allerjongsten uitgebreid met 
meerdere slaapplekken.  
Mocht uw kind volgend schooljaar 4 jaar worden, meld dan voor 1 
mei uw kind aan bij ons op school. Hierdoor kunnen we er voor 
zorgen dat we op een juiste manier de groepen kunnen verdelen. 
Mocht u opvang nodig hebben geef dit dan ook tijdig aan. Dit zorgt 
ook in de opvang voor een goede planning. 

Al vanaf januari zijn we in samenspraak met het team en de 
Medezeggenschapsraad druk bezig om de formatie voor het 
schooljaar 2019-2020 goed in te richten. Altijd weer een 
moeilijke klus.  De afgelopen jaren is het aantal geboortes in 
Bemmel gedaald met 30 %: van 101 kinderen in 2015 naar 72 
kinderen in 2016. Met trots kan ik wel melden dat onze opvang 
groeiende is en dat er meer ouders voor onze school kiezen. 
Ons marktaandeel stijgt dus. Met andere woorden: ondanks dat 
er minder kinderen zijn om te verdelen kiezen meer ouders 
voor ons onderwijs en opvang. Per saldo betekent dit nu nog 
wel dat we nog niet het aantal kinderen mogen ontvangen dat 
onze school verlaat. Hierin kan nog een positieve verandering 
komen. Nog niet iedereen heeft een keus gemaakt voor een 
school. 
Het dalende geboorteaantal in Bemmel heeft natuurlijk 
consequenties voor de formatie voor de komende jaren. De 
afgelopen jaren hebben we door maximale investeringen kleine 
groepen kunnen behouden. Echter is dit voor de komende jaren 
niet verantwoord en haalbaar binnen het budget dat voor ons 
beschikbaar is. De groepen zullen volgend jaar dus meer de 
omvang krijgen van het regionaal gemiddelde. Het is 
onvermijdelijk dat we voor het komend schooljaar geen 12 
groepen meer hebben en dat we naar enkele 
combinatiegroepen gaan. Samen met de 
Medezeggenschapsraad en teamleden gaan we afstemmen hoe 
dit vorm wordt gegeven. 
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 Belangrijke data: 

2 april studiedag kanjertraining 
 12 april koningsdag 
 16 t/m 18 april Eindtoets groep 8. 
 19 april Paasviering kinderen om 

12.00 uit 
 22 april t/m 3 mei vakantie 
 9 en 10 mei Schoolfotograaf 
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Schoolfoto’s 

Op donderdag 9 en vrijdag 10 mei komt de schoolfotograaf weer op school. De foto’s worden in de 

gymzaal van de kleuters gemaakt.  Op donderdag 9 mei starten we met de kleutergroepen. Van hen 

wordt er na de individuele foto’s ook direct een groepsfoto gemaakt.  

Vervolgens gaan we verder met groep 3, 4 etc.  Op beide dagen worden er foto’s gemaakt 

(individueel, groeps- en broertje/zusje foto’s).   

U wordt z.s.m. door de ouderraad middels een brief geïnformeerd. 

De Week van de Lentekriebels  

In de week van 18 t/m 22 maart hebben we aandacht besteed aan het nationale project " De Week 
van de Lentekriebels". Een week lang hebben we in de groepen 1 t/m 8 les gegeven over 
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 

De Week van de Lentekriebels heeft als doel om kinderen kennis te laten maken met het thema. Het 
is een leuke manier en een goed begin om aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming.  

Aandacht voor seksuele vorming op ons IKC, waarom?  

Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, 
dan nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over hebben. 

Door al op jonge leeftijd te starten raken kinderen ook vertrouwd met het thema.  

Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben: 

 Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit. 
 Ze ontwikkelen normen en waarden. 
 Ze worden weerbaarder. 
 Ze leren respectvol met elkaar om te gaan. 
 
 

Lentekriebels in groep 5a 
Tijdens de lessen van de lentekriebels hebben wij het onder andere gehad over complimenten geven 
aan elkaar. Samen hebben we een gesprek gevoerd over verschillende complimenten en het gevoel 
dat je krijgt bij het krijgen van een compliment. Ook het reageren op een 
compliment is ter sprake gekomen. Aan het eind van de les hebben alle 
leerlingen een blad mee naar huis gekregen waarop complimenten 
geschreven stonden die ze van klasgenoten gekregen hebben. 
  
Het is een erg fijn gevoel om een compliment te krijgen en probeer ook eens 
een compliment te geven aan iemand die niet je vriend/vriendin is. ~ Pleun 
 
Het is leuk om een compliment te krijgen maar ook leuk om een compliment 
te geven. ~ Emy B 
 
 

Kanjerlessen in groep 7 
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Hallo allemaal, wij zijn Maud en Lisa en wij gaan jullie vertellen over de kanjerlessen bij ons uit de 
groep en wat wij er allemaal leren. Wij zitten in groep 7A van meester Bas. Je hebt vier petten: 

  De rode betekent : flauwe grapjes en niet stoppen, de meelopers. 
En als je wit erbij hebt heb je leuke humor en kan je stoppen wanneer dat nodig is.  

 Zwart is : altijd op een flauwe manier de leiding nemen en je speelt de baas. 
Met wit erbij is het : je durft veel dingen en niet op de flauwe manier. 

 De gele pet is : doet zielig en wil erg veel aandacht.  
En met wit erbij is : je kan kinderen helpen en bent erg vriendelijk. 

 De witte pet is te vertrouwen die moet je eigenlijk altijd zijn,  alleen dan met een gele, rode 
of zwarte pet erboven. Maar wel met wit erbij. Je moet jezelf zijn met de kanjertraining.  

 
Vertrouw je mensen of juist niet? Wij hebben afspraken gemaakt met de klas:  

- We vertrouwen elkaar 
- We helpen elkaar 
- Niemand speelt de baas 
- Niemand lacht uit 
- Niemand blijft zielig 
- We werken samen 
- We hebben plezier 

 
Iedereen heeft een eigen mening en heeft respect voor een ander. Als je denkt dat je er niet bij hoort 
moet je dat laten weten. Als de kinderen te vertrouwen zijn dan doen ze er wat aan, dan helpen ze 
je. Zo niet, moet je naar de meester/juf gaan.  
Als iemand  je plaagt of pest moet je niet als een gele pet gaan zitten gedragen. Je doet dan zielig en 
dat vinden de pestkoppen leuk. Je lost het op door het volgende te doen: Zeggen dat je het niet leuk 
vindt!  Als he daarna doorgaat ga je iets anders doen, stap dan naar je maatje of je maatje stapt naar 
jou toe. Gaat het dan nog door, dan schakel je de juf/meester in.  
 
In de klas hebben we tot nu toe de volgende onderwerpen behandeld: 
Les 1: Doe jezelf… 
Probeer altijd jezelf te zijn en te blijven. 
Les 2: Vertrouwen…. 
Je moet elkaar kunnen vertrouwen, anders is het 
moeilijk om op 
een goede manier met elkaar om te gaan.  
Les 3: Zo voel ik mij…. 
Iedereen is anders, houd rekening met elkaars 
gevoelens.  
Les 4: Jezelf zijn… 
Probeer in alle omstandigheden jezelf te blijven.  
Les 5: Iedereen heeft gelijk… 
Respecteer elkaars mening.  
Les 6: Ik hoor er niet  bij… 
Iedereen wil graag ergens bij horen. Hoe ga je hiermee 
om. 

 
Deze lessen moeten we nog maken /doen  
Les 7 : Hoe los ik het op?...... 
Les 8: Overleggen, zeuren, roddelen en praten 
Les 9: Hoe denk ik over….. 
Les 10: Gevoelens… 
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Les 11: Kritiek geven en ontvangen….. 
Les 12: Zelfbeheersing….. 
Les 13: De laatste les….. 
 
Wij vinden de kanjerlessen erg leuk om te doen en helpt ons om goed met elkaar om te gaan.  
Dit was het! 
Groetjes Lisa en Maud.  
 
 
 
 

Schoolvoetbal 2019 
Hallo wij zijn Thijmen en Lars uit 
groep 7A van meester Bas. Wij 
gaan het hebben over het 
schoolvoetbal! Er doen meisjes en 
jongens mee aan dit leuke 
toernooi. Voor de meisjes is het 
op woensdag 10 april en voor de 
jongens op woensdag 3 april. Het 
is op een woensdagmiddag, we 
gaan rond 12:15 uur op de fiets 
richting Gendt. Voor de kinderen 
die meedoen met het 
schoolvoetbal gaan we dus iets 
eerder weg dan dat de school uit 
is. En voor de kinderen die niet 
meedoen of meegaan is de school 
gewoon om 12:30 uur uit. Het is 
bij de velden van v.v De Bataven. We fietsen per team naar Gendt en de ouders die een team 
begeleiden fietsen met ons mee! We hebben er veel zin in! Het gaat natuurlijk om winnen maar het 
belangrijker is plezier en sportiviteit. Wij zouden het leuk vinden als er veel ouders en schoolgenoten 
komen kijken. Dus we zien jullie allemaal bij het schoolvoetbal in Gendt om onze teams aan te 
moedigen! 

Groetjes Lars en Thijmen 
 
 

Verkeersexamen 2019  
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Wij zijn Tijn Jongmans en Luc 
uit groep 7. De komende 
weken zijn spannende weken 
voor ons want we hebben 
het verkeersexamen. Op 
donderdag 28 maart komt 
fietsenmaker Hermans 
Tweewielers onze fietsen 
controleren. De fietsen 
moeten in orde zijn voor het 
praktijkexamen van 
donderdag 11 april. Dan gaan 
we een rondje fietsen door 
Bemmel. 20 ouders gaan ons 
controleren langs de route. 
Erg leuk maar ook wel 
spannend. Gelukkig hebben 
we de route al mee naar huis 
gekregen om flink te oefenen. Donderdag 4 april hebben we het theorie-examen. Ook hier zijn we al 
flink voor aan het oefenen in de klas en ook thuis. In de klas werken we aan Het verkeerskrantje en 
we gebruiken de Chroombooks. Hopelijk halen we allemaal ons diploma!   
 
 

Fietscontrole groepen 7 voor het praktijkexamen verkeer 
Wij willen Hermans Tweewielers bedanken voor het controleren van onze fietsen. We zijn nu 
helemaal klaar voor het praktijkexamen van donderdag 11 april.  
Groetjes van de leerlingen uit groep 7A en 7B.  
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