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Inloophalfuurtje in het kader van The Leader in Me 12.00 tot 12.30 uur
Groepen 1/2 van 12.00 tot 12.20 uur
Groepen 3 t/m 8 van 12.00 tot 12.30 uur
Onderwijsstaking
Basisschool zal gehele dag gesloten zijn

Juf Annet (1d) wordt vervangen door juf Dagmar

Onderwijsstaking 15 maart
Op 15 maart gaan de meeste medewerkers van basisschool De Bundertjes staken en daarom is de
school dicht. Wederom willen we aan iedereen laten zien dat het lerarentekort, het verschil in salaris
met het VO en de werkdruk van ons prachtige beroep voor ons een probleem is. Het lerarentekort
wordt steeds groter en daarover maken we ons zorgen. Onze parttimers komen regelmatig extra werken, maar het moet anders… beter. Natuurlijk staan we vooral voor goed onderwijs. Onderwijs waarin
motivatie, betrokkenheid, ontwikkeling en zelfstandigheid zichtbaar zijn. We zijn ons onderwijs steeds
aan het verbeteren en dat komt onder druk te staan als er geen tijd/energie voor is vanwege de werkdruk.
Het is zo dat we met gemengde gevoelens gaan staken, mede omdat we jullie als ouders wederom
vragen om zelf opvang te regelen voor jullie kind(eren). Mocht dit in eigen kring niet lukken, dan kunt u
(tegen betaling) terecht bij de BSO van De Bundertjes.
Opvang tijdens stakingsdag 15 maart 2019
Omdat de basisschool van Kindcentrum de Bundertjes op 15 maart dicht is, is de opvangafdeling de
hele dag open. Onze buitenschoolse opvang biedt u de mogelijkheid om die dag vanaf 7.30 uur gebruik
te maken van incidentele opvang. Dat is ook mogelijk als uw kind normaal gesproken geen gebruik
maakt van onze opvang.
Dit kan voor een halve of een hele dag en kost € 7,- per uur. Hierover ontvangt u nog kinderopvangtoeslag. Als uw kind voor 8.00 uur komt, zit er een lekker ontbijt gratis bij.
Opvang is in sommige gevallen al mogelijk voor minder dan 2 euro per uur (de hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen).
Aanmelden kan bij een van de pedagogisch medewerkers op
de BSO-groep. Zij zijn op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag na schooltijd aanwezig.
We gaan er dan een gezellige dag van maken!
TLIM
Gewoonte 7: Houd de zaag scherp
Het verhaal van Elsie Eekhoorn…
Elsie Eekhoorn houdt van lezen. De hele nacht leest ze in haar
bed en ze kan er niet mee stoppen. Hierdoor valt ze op school
tijdens de les in slaap. Haar vrienden vragen of ze mee op
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stap gaat, maar overal is ze te moe voor. Haar moeder zegt: ‘In je leven heb je behoefte aan evenwicht.
Je moet niet alleen
dingen met je geest doen, maar ook met je hart, lichaam en ziel.’ Hoe zou ze haar probleem oplossen?
Wij proberen elke dag het beste uit onszelf te halen. Elke dag een eigen overwinning op jezelf. Het zal
dan ook nodig zijn om op tijd op te staan, goed voor jezelf te zorgen, gezond te eten, een planning voor
jezelf van de dag te maken maar zeker ook ontspannen met een wandeling, filmpje, avondje weg enz.
Dit is de laatste gewoonte die we deze week centraal hebben staan.
Vrijdag sluiten we de herhaling van de 7 gewoontes af met een inloop halfuurtje in alle groepen. Wij
willen alle ouders uitnodigen om op vrijdag 22 februari van 12.00 tot 12.30 uur (bij de kleutergroepen tot
12.20 uur) in de groep van uw kind(eren) te komen kijken. Kinderen laten dan zien wat ze hebben geleerd! Hopelijk krijgt u zo allemaal een beeld waar we op de Bundertjes mee bezig zijn.
Tevredenheidspeiling
Op 4 februari heeft u van scholen met succes een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de
tevredenheidspeiling van Kindcentrum de Bundertjes. Inmiddels heeft 44% van de ouders/gezinnen
gereageerd op deze uitnodiging en aan de peiling deel genomen. Bedankt daarvoor. Heeft u de peiling
nog niet ingevuld, dan heeft u nog tot eind van deze week de tijd om ook deel te nemen. Uw input wordt
zeker op prijs gesteld. Ook als u dik tevreden bent of juist kritische zaken wilt belichten, vernemen wij
dat graag. Alvast bedankt.
Vanuit de groepen 4
Deze week herkansing van de tafel van 5!
In groep 4b heel hard nodig! Daar haalde maar 1 kind de toets.
Blijven oefenen dus! Let op snelheid en oefen ze door elkaar.
In groep 4b hebben we samen een groepsdoel hierop gemaakt:
Alle kinderen halen vrijdag de toets van de tafel van 5.
Als we dit doel bereiken staat daar een beloning tegenover.
In het nieuwe blok van rekenen al weer een nieuwe tafel: de tafel van 4!
Het oefenmateriaal komt weer mee naar huis.
We sluiten het thema van BLINK, Ruimte af.
Na de vakantie starten we weer met een nieuw thema.
Groep 5a
Er hebben zich genoeg ouders opgegeven om de kinderen te begeleiden naar ’t Kasteel op 26 februari.
Bedankt!
Vandaag hebben de kinderen de toets van taal (thema 5) gemaakt: woordenschat, het onderwerp (wiedeel), verwijswoorden, het plaatsen van een komma en zelfstandige naamwoorden.
Ook wordt het woorddictee en zinnendictee van spelling (thema 5) afgenomen.
Vandaag zijn de kinderen gestart met de voorbereidingen voor vrijdag 22 februari (inloopochtend The
Leader in Me). Er zijn 7 groepjes (7 gewoontes) gemaakt, die ieder 1 gewoonte gaan presenteren/uitleggen. Hopelijk tot vrijdag!
Groepen 7
Verkeersexamen
We zijn inmiddels al een aantal weken bezig met de voorbereiding op het theorie-examen verkeer van
4 april. Als het goed is, heeft u in het huiswerk al regelmatig wat examenstof voorbij zien komen. Deze
week hebben de kinderen ook verkeersregels meegekregen om te leren. Dat zal de komende weken
vaker zo zijn.
Eerder gaven we al een aantal sites waarop de kinderen kunnen oefenen voor het verkeersexamen.
Hieronder staat nog een aantal andere sites waar ook goede oefeningen op staan.
https://kids.vvn.nl/examen/2290kinderen
https://meesterfrank-groep5.yurls.net/nl/page/873400#boxes-container
http://www.vvn-examenquiz.nl/#/intro
Als de kinderen hun theorie-examen halen, mogen ze meedoen met het praktijkexamen. Een exacte
datum hiervoor is nog niet bekend. We weten wel al dat dit in week 21 zal plaatsvinden. Ruim daarvoor,
in week 15, zullen de fietsen van de kinderen gekeurd worden. Dit omdat de kinderen alleen op een
goede en veilige fiets aan het examen mogen deelnemen. Wilt u alvast weten op welke punten de fiets
gekeurd gaat worden? Dat staat op de site http://www.fietsverkeersexamen.nl/
U kunt op deze site ook alvast de route van het praktijkexamen vinden.

