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Nieuws vanuit het management
Eind maart hebben we met het gehele team van pedagogisch
medewerkers en leerkrachten een IKC teamavond gehad. Deze
avond stond volledig in teken van Dalton. Bewust aan de slag met
Dalton. Vanaf heden is deze werkwijze ook zichtbaar bij de
verschillende opvangsoorten binnen het IKC. Niet alleen voor u,
maar ook voor de kinderen. Met herkenbare ‘praatplaten’ werken de
kinderen op de groep gezamenlijk aan de ik-doelen. En krijgt de
pauw zijn mooie veren.

Agenda

Fotograaf
Van 27 t/m 29 mei is de schoolfotograaf weer bij ons. Op deze
dagen zullen de groepsfoto’s en de individuele foto’s gemaakt
worden. U ontvangt spoedig een schema wie er op welke dag aan
de beurt is.

Maandag 22 april

Nieuws vanuit de Opvang
Digitalisering
Alle groepen van de opvang zijn afgelopen week voorzien van een
laptop (surface). Op deze laptop kunnen de pedagogisch
medewerkers onder andere de registraties invoeren van de
observaties vanuit het kindvolgsysteem KIJK.
Oudercommissie
Komt u ook in de OC?
Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen of om mee te
praten over bijvoorbeeld het beleid, neemt u dan contact op met
oudercommissie via onderstaand mailadres.
U kunt de OC leden bereiken via het mailadres:
oc.opvangikcdeedelsteen@gmail.com

Vrijdag 19 april t/m
vrijdag 3 mei
Meivakantie - onderwijs
en SH gesloten, BSO
vakantieopvang

2e Paasdag - opvang en
onderwijs gesloten
Maandag 13 mei t/m
31 mei
Talentweken onderwijs
Vrijdag 17 mei
Praktisch
verkeersexamen groep 7
Maandag 20 mei t/m
23 mei
Avondvierdaagse
Maandag 27 t/m 29
mei

Nieuwe leden voor de OC van opvang IKC De Edelsteen zijn echt
van harte welkom! Ook ouders van het speelhuis.

Schoolfotograaf

De vergaderingen zijn altijd op een woensdag. De volgende
vergadering is op woensdag 8 mei om 19.00 uur.

Donderdag 30 en
vrijdag 31 mei
Onderwijs vrij i.v.m.

Wist u dat……
Alle kinderen van De Edelsteen heel sportief zijn geweest
tijdens het sportfestijn.
Er tijdens de Daltonloop veel geld is opgehaald voor het
goede doel. In de volgende nieuwsbrief hoort u hoeveel het
is geworden.
De paashaas ons bezocht tijdens het paasontbijt.
Nieuws vanuit het onderwijs
Cito groep 8
Afgelopen week hebben wij groep 8 goed hun best zien doen op de
Cito eindtoets. Zij zullen de komende vakantie nog moeten wachten
op de resultaten. Wel willen wij nog even complimenten geven over
de inzet van één ieder. We zijn trots op jullie!

Hemelvaartsdag

Talentweken
Van 13 t/m 29 mei hebben wij weer talentweken op school. De
leerlingen kunnen tijdens deze weken weer verschillende talenten
ontwikkelen. De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende
workshops die gegeven worden door leerkrachten en gastdocenten.
Daarnaast zijn er voor de klassen ook nog andere activiteiten
georganiseerd. Wij wensen alle leerlingen veel plezier tijdens deze
talent werken!
Activiteiten
Maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei is de meivakantie. De
BSO heeft weer een spannend thema.
We houden het thema nog even als verrassing. Vanaf maandag 8
april ontvangen de kinderen en u het programma.
Hou ’t Schoon
Het televisieprogramma Hou ’t Schoon (de afvalrace van RTL
Telekids) komt dit jaar naar Zoetermeer. Onze gemeente wil meer
bewustzijn creëren onder basisschoolleerlingen van 8 tot en met 12
jaar over het belang van een schone leefomgeving en het feit dat
wij hier met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Leerlingen van 8 tot
en met 12 jaar die mee willen doen aan Hou ’t Schoon – Afvalrace,
kunnen zich opgeven via de website: www.houtschoon.nl. Iedereen
die zich opgeeft doet mee (tot een maximaal aantal inschrijvingen).
Meer informatie over het programma en de aanmelding, evenals de
aankondigingsclip, vindt u op de website.
Veiligheidsdag
Zaterdag 18 mei is de veiligheidsdag op het evenemententerrein
Silverdome Zoetermeer. Van 10.00 tot 16.00 kan de wereld van de
hulpdiensten worden ervaren. De veiligheidsdag wordt om 10.30
door de burgemeester Aptroot samen met Paw Patrol geopend. Er
zijn veel verschillende activiteiten en demonstraties die er een leuke
en leerzame dag van zullen maken. Denk hierbij een: Spuiten met
een brandweerslang, wonden schminken politie paarden en nog veel
meer.

