In deze nieuwsbrief:
☺ Hoera, gefeliciteerd

Nieuwsbrief Adalbert

☺ Drie puntjes
☺ U komt toch ook ?
☺ Zonnebloem Mook
☺ Avond 4 daagse
☺ Lentekriebels
☺ Looponderzoek UMC
☺ We want You !!!!
☺ Biblio +
☺ Agenda

Jaargang 18, nummer 7
woensdag 21 maart 2018

☺ Tennissen ?

Hoera jarig!!! Gefeliciteerd!

22 maart

18 april

Simon Pel gr. 5

23 maart

Fenna Albers gr.4

25 maart

Dennis Korstanje gr. 5

30 maart

Adinda Pel gr. 4

31 maart

Luise Tahiri gr. 6

2 april

Cato Valenteijn gr. 1

7 april

Noor Miggiels gr. 3

12 april

Kaya Klabbers gr. 5

13 april

Drie belangrijke puntjes:
1. In de jaarkalender is opgenomen dat de avondvierdaagse wordt gehouden van 3 t/m 6 april. Dit
is ons einde vorig schooljaar zo doorgegeven. Begrijpelijk met de paasdagen is de juiste datum
voor de avond vierdaagse een week later: van 10 april t/m 13 april ! (Zie ook verder in deze
nieuwsbrief.
2. Vrijdag 13 april is de dag dat de stakingsestafettestok van Noord- en Zuid Holland wordt
doorgegeven aan Brabant en Limburg. Lijn 83 en daarmee o.a. ook de Adalbert, zijn zich aan
het beraden hóe deze dag invulling te geven. Iedere werknemer heeft wettelijk het
stakingsrecht. Dus ook de leerkrachten van de Adalbert. Als school / stichting proberen we
altijd 1 lijn te trekken. Zo ook nu. We houden u via het Ouderportaal op de hoogte.
3. Vooraankondiging: Tijdens projectweek Sport en Bewegen komt op maandag 16 april in de
ochtend de Afrikaanse dans en muziekgroep Tarumbeta op de Adalbertschool. Ook u bent
welkom! Aansluitend wordt een sponsorloop gehouden voor Teachers 4 Teachers waar
Sylvia en Judith dit schooljaar aan hebben meegewerkt in Kenia.

4. U komt toch ook ????

Zonnebloem afdeling Mook vraagt een bijdrage voor de zieken
In de vorm van fruit
Ook dit jaar willen wij weer met onze vrijwilligers voor Pasen de zieke mensen in de parochie langs met
de kinderen van groep 6-7 van juffrouw Noor. Dit is elk jaar op de woensdag voor Pasen.
De kinderen maken een mandje of paashaas in de klas en deze worden gevuld paaseitjes.
Ook worden er fruitschalen gemaakt.
Op woensdag 28 maart gaan we dat samen met de kinderen uit groep 6 en 7 bezorgen bij de ouderen
en zieken.
De vraag aan u is om uw kind(eren) wat fruit mee te geven, liefst vers maar een klein blikje of potje
mag ook.
U kunt dit vanaf maandag 26 maart (blik-pot) in de daarvoor bestemde mand op school leggen. Het
e
e
vers fruit graag op dinsdag de 27 of woensdagochtend de 28 meegeven.
Hiervoor staat een mand in de hal met een vlag van de Zonnebloem erbij.
Wij willen u alvast bedanken voor uw bijdrage.

Namens de Zonnebloem afdeling Mook,
Ineke Wijers, hoofd bezoekwerk

AVONDVIERDAAGSE MOLENHOEK (10/4 t/m 13/4 2018)
“ Hela hola houdt er de moed maar in….”.
Zin om mee te lopen met de
avondvierdaagse van
Molenhoek? Ook dit jaar
willen we weer met zoveel mogelijk kinderen
en ouders van de Adalbertschool in
groepsverband meelopen.
Het inschrijven (+ betaling) dient u zelf te
regelen via de website van het Kandinsky
college: www.kandinskymolenhoek.nl

Werkgroep Gezonde School
Femke Buis (Flip gr 6), Myrna Wijmans
(Quinten gr 5 en Kion) en Jolanda Cuppen

In deze projectweken van 19 tot 30 maart leren kinderen onder meer over hun lichaam, over relaties en
weerbaarheid. Het thema van 2018 is Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Het nieuwe
lespakket ‘Kriebels in je buik’ is uitermate geschikt om al met relationele en seksuele vorming te
starten vanaf groep 1 en lessen te geven in een doorlopende leerlijn.

De lessen gaan over de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes, wie je lief vindt en hoe je
dat kunt laten merken, en hoe je nee zegt tegen iets dat je niet prettig vindt. Zelfbeeld, respectvolle omgang
met elkaar en de bewustwording van eigen en andermans grenzen zijn onderdeel van relationele en seksuele
vorming. En daar kun je vroeg mee beginnen. Zeker nu denkbeelden, waarden en normen steeds meer
botsen en we via (social) media ideaalplaatjes zien. www.weekvandelentekriebels.nl

.

Agenda
Maandag 26 maart
Ouderstichting vergadert
Woensdag 28 maart Thema-avond Pesten
Donderdag 29 maart Schoolmaatschappelijk werk spreekuur
Vrijdag 30 maart
Goede vrijdag, leerlingen vrij
e
Maandag 2 april
2 paasdag, leerlingen vrij
Dinsdag 3 april
Creamiddag groep 1-8 12.30 – 14.00 uur
Donderdag 5 april
Groep 7 theorie verkeersexamen
Project sport en bewegen 9 t/m 20 april
10 t/m 13 april
Avondvierdaagse !
Maandag 16 april
Tarumbeta treedt op en sponsorloop T4T
Di 17en Woe 18 april Eindtoets groep 8
Dinsdag 17 april
Spreekuur jeugdverpleegkundige
Woensdag 18 april
Nieuwsbrief 8 komt uit
Donderdag 19 april
Praktisch Verkeersexamen groep 7

