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Open dag
Op woensdag 20 maart van 09.00 tot 11.30 uur organiseren wij, samen met alle andere
SOPOH scholen, onze jaarlijkse Open Dag. Een belangrijk doel van deze dag is het
enthousiast maken van nieuwe ouders voor onze school. Kent u mensen met kinderen in
de leeftijd van 0 tot 4 jaar, attendeer ze op onze Open Dag! De leerlingen van groep 8A
zullen de rondleidingen verzorgen. Ook zal er een lid van de MR aanwezig zijn.

Project weken
De projectweken zijn geopend…

Woensdag 6 maart hebben 4 leerkrachten de projectweken geopend met een
theatervoorstelling. De titel van het stuk was: “Eet ik veel?” Marion Happel heeft
ervoor gezorgd dat het podium is omgetoverd tot een ware televisiestudio. We moeten
oppassen dat Monique de Boer straks niet wordt gebeld door RTL. Zij zou makkelijk
Linda de Mol kunnen vervangen. Er werd een quiz gespeeld onder leiding van Monique. De
gasten, waren wel een beetje bijzonder! Bert de Haan, alias Bert ten Hag, erg sportief,
maar wist meer van het eten in een kantine. Nanno van Zanten als Travolta en Wilma
Heinen als mevrouw Foe yong hai. Wilma wist veel over gezonde voeding en heeft
uiteindelijk ook gewonnen. Het stuk werd afgesloten met een lied, dat door alle kinderen
mee gezongen kon worden en waar we ook met elkaar op hebben gedanst.
Nu het project officieel is geopend, gaan de kinderen ook in de klassen aan de slag.
Woensdag 13 maart gaan we groepsdoorbrekend werken en zullen er mooie, maar vast
ook lekkere dingen gemaakt worden, passend bij het thema voeding.
Donderdag 21 maart sluiten wij de projectweken af met een kijkavond van 18.30 tot
19.30 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Staking
Denkt u er nog aan dat wij op 15 maart dicht zijn, i.v.m. het staken van de leerkrachten.
Rapporten inleveren
Wij willen u vragen om de rapporten uiterlijk 22 maart weer in te leveren.
Leefstijl
In het kader van de leefstijllessen rondden wij onlangs thema 3 Ken je dat gevoel? af.
Volgende week starten wij met thema 4: Ik vertrouw op mij.
Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Dat is meer dan enkel het vertrouwen van kinderen
en volwassenen in hun eigen kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met een
realistische inschatting van de eigen mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen

zelfvertrouwen door te werken aan een positief én realistisch zelfbeeld. Daar gaan wij
ons de komende periode mee bezig houden.

Agenda
Dinsdag 5 maart: start projectweken voeding
Woensdag 13 maart: Open dag
Vrijdag 15 maart: Landelijke staking onderwijs, Octopus gesloten
Donderdag 21 maart: kijkavond van 18.30 tot 19.30 uur
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker
Jeugdschaaktoernooi

