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MEESPEELOCHTEND 
Het was erg gezellig in de kleutergroepen afgelopen woensdag. Er kwamen ongeveer 10 peuters 
meespelen met papa of mama of met de pm’er. Ook buiten speelden de kinderen met elkaar op 
het grote plein. Het was een geslaagde ochtend. Woensdag 24 mei a.s. is de volgende 
meespeelochtend. Graag tot dan! 
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BURGERSCHAP  
Op school hebben we een beleid burgerschap. Dit is terug te vinden 

op de website. De overheid hecht er groot belang aan dat kinderen 

van jongsafaan een democratische grondhouding ontwikkelen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de ‘attitude’ doelen waar we aan werken: 

Onze kinderen hebben respect voor diversiteit in brede zin en leren dat spanning en wrijving erbij 
horen. Onze kinderen.. 
… hebben vanuit SNOR een open houding en respect voor de ander, zonder  (ver-)oordelen 

… zijn betrokken bij hun leefomgeving; het gezin, sportclub, school, het dorp 

… voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en de naaste omgeving 

… zijn in staat een juiste luisterhouding (en open blik) aan te nemen 

… stemmen af op de situatie 

Volgende week deel ik de ‘vaardigheden‘ doelen met u. 

 

NA SCHOOLS AANBOD 

Typelessen 

Vergeet niet in te schrijven voor 1 februari 2023! 

Op dinsdag 7 maart 2023 om 14:45uur start op onze 

school de typecursus van de Typetuin. Bij Nieuwsbrief  

17 ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind 

inschrijft vóór 1 februari 2023 ontvangt u korting op het 

cursusgeld. U betaalt dan € 165euro ipv 195euro. Vergeet 

dus niet in te schrijven voor 1 februari.  

Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor 

de rechter variant, klassikaal).De korting wordt automatisch 

verrekend. Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl   

of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want vol=vol. 

 

AGENDA  

Vr. 27 jan. 19.00 uur lampionnenoptocht Maasdam (zie nieuwsbrief 17) 

Wo. 1 feb. Lokale finale nationale voorleeswedstrijd met Sara uit gr. 8 namens de Pijler 

Wo. 15 feb. Programmeerdag 

Do. 23 feb. “Dwergenfeest”, peuters en kleuters komen ’s avonds naar school om elk met een 

lampionnetje tafereeltjes te bekijken in en rondom het IKC in het donker. Met papa en/of mama 

natuurlijk! 

Vr. 24 feb. Afsluiting Alles-in-1 project Geschiedenis middels een Kahoot voor alle kinderen van 

groep 3 t/m 8. 

Ma. 27 mrt. Studiedag, leerlingen onderwijs vrij.  
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