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Beste ouders/verzorgers
Het schooljaar is inmiddels al weer halverwege en in het eerste half jaar is er veel gedaan.
Leerkrachten, kinderen en ouders werken hard in de klas en het eerste rapport komt
volgende week. Dit schooljaar heeft de ouderraad zich ingezet om voor alle kinderen de
activiteiten zoals Kerst en Sint tot een succes te maken, dank daarvoor. De komende
activiteiten zoals Carnaval, Pasen en het Suikerfeest zullen ook vast een succes worden.
Samen maken we onze school een fijne plek om te leren met elkaar; kinderen, ouders en het
team van Het Schateiland. Ik wil alvast van harte uitnodigen voor de ouderavond van 2 april.
Deze staat in het teken van Vreedzame school; hoe gaan we met elkaar om en zorgen we
ervoor dat iedereen de school als een fijne plek ervaart. De avond zal verzorgd worden door
Dennis de Vries (Directeur stichting Vreedzaam), Dwight van de Vijver (voormalig wijkagent
Kanaleneiland) en het team van Het Schateiland. Zet 2 april alvast in uw agenda.
Ronald Roovers
Schoolleider

Vreedzame School, we hebben hart voor elkaar
We zijn met Vreedzame school bezig met blok 4. Dit blok gaat over
gevoelens. Goed met gevoelens om kunnen gaan draagt bij aan een
positief klimaat in de school. We streven naar een klimaat waarin
iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “
hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat
gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen
en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.

Donderdag 14 februari, Valentijnsdag, dag van de Liefde
Valentijnsdag is een dag waarop de liefde extra aandacht krijgt.

Vrijdag 15 februari, rapporten
Op vrijdag 15 februari ontvangt uw kind het rapport. Het rapport ziet er hetzelfde uit als
voorgaande jaren. We hebben er als team voor gekozen om de stukken tekst in het rapport
te verminderen. Dat betekent dat de leerkracht alleen onderaan het rapport een stuk zal
schrijven. We hebben daarvoor gekozen zodat de rapporten voor alle kinderen er hetzelfde
uitzien. Het rapport is het uitgangspunt voor het gesprek dat u heeft met de leerkracht van uw
kind.

Dinsdag 19 en donderdag 21 februari rapportgesprekken
Vrijdag 15 februari krijgt u het eerste rapport van uw kind. De week erna vinden de
rapportgesprekken plaats. De bedoeling van deze gesprekken is om de resultaten en de
ontwikkeling van uw kind te bespreken. Vanaf dinsdag 12 februari kunt u via Social Schools
intekenen voor deze gesprekken.

Donderdag 21 februari, inspectiebezoek bij de kleutergroepen
Op donderdag 21 februari brengt de onderwijsinspectie een bezoek aan de groepen 1 en 2
op Het Schateiland. Zij brengt een bezoek om de Vroegschoolse Educatie (VVE) op onze
school te bekijken. VVE houdt in dat doelgroepkinderen extra hulp krijgen op het gebied van
taal, dat kan bijvoorbeeld door middel van kleinere klassen en de inzet van ondersteuners.
Het bezoek zal bestaan uit een bezoek aan de groepen tijdens de inloop, een observatie in
de klas en een aantal gesprekken met de schoolleiding, leerkrachten en ouders.

Vrijdag 22 februari, carnaval op school
Vrijdag 22 februari mogen alle kinderen verkleed naar school.
We gaan tussen de lessen door flink bewegen in de speelzaal met
een echte DJ!!! Dresscode: vrolijk.

Maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart, Krokusvakantie
Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart hebben we Krokusvakantie.

Maandag 11 t/m vrijdag 15 maart: Week van de Lentekriebels
Dinsdag 26 maart t/m vrijdag 5 april: Week van de Wereldgodsdiensten
In De week van de Lentekriebels geven we een paar lessen over het lichaam, relaties en
weerbaarheid. De week erna houden we De week van de Wereldgodsdiensten, waarin we
informatie geven over het boeddhisme, het christendom, de islam en het jodendom.
Het Ministerie van OC&W heeft de doelen van deze twee thema’s opgenomen in kerndoel
38 voor het basisonderwijs. Dit betekent dat de school verplicht is om hieraan aandacht te
besteden. In Kerndoel 38 staat het volgende: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke
stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en
ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving.
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