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J a n  va n  S c h e n g e n s c h o o l

2 juni  2 0 2 2

Agenda

6 juni
2e Pinksteren, vrij

9 juni
Kleuterschoolreis

20 juni
Schoolreis groep 3 en 4

20 t/m 22 juni
Schoolkamp groep 8

23 juni
Schoolreis groep 5 t/m 7

27 juni
Studiedag leerkrachten,

leerlingen zijn vrij

30 juni
Rapporten mee

Alle geplande
activiteiten kunt ook
vinden op de website

In deze nieuwsbrief
- Kwink
- Kleuterschoolreis

S C H O O L

Nieuwtjes
➔ Kwink: Kinderen vinden het fijn om elkaar te helpen. Als ze onprettige

emoties zien zoals boosheid, angst of verdriet, schieten ze graag te hulp
en willen ze de ander weer blij maken. Maar soms is er de neiging om
meteen te gaan helpen, zonder te weten of hun hulp wel echt nodig is.
Dat is niet altijd even handig: want hoe weet je nou hoe je die ander
het beste helpt? Daar kunnen ze achter komen door te vragen: ‘Wat
heb je nodig?’ en ‘Hoe kan ik je daarbij helpen?’ Kinderen die
onderzoeken of en welke hulp iemand wil, kunnen de meest passende
hulp bieden. Dit draagt bij aan de zelfstandigheid van de ander en aan
een goede sfeer in de groep.

De kwinkslag: ‘code help’ komt hierbij aan bod.

Kwink van de week:

Onderbouw: Vraag hoe je kan helpen!

Middenbouw: Vraag: ‘Wat heb je nodig?’

Bovenbouw: Neem emoties van de ander serieus!
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Geplande activiteiten
➔ Pinkstervakantie: Maandag 6  juni is het 2e Pinksterdag en zijn de kinderen vrij.
➔ Schoolreis kleuters: Donderdag 9 juni gaan de kleuters op schoolreis naar Fort Ellewoutsdijk voor

het ridders en jonkvrouwen schoolreisje. Hier gaan zij allerlei leuke ridders en jonkvrouwen
spelletjes doen. Ze moeten die dag om 8.45 uur aanwezig zijn. De bus vertrekt om 9.00 uur vanaf
Dijkstede. Rond 14.00 uur worden we terug verwacht bij Dijkstede. Jongens en meisjes heel veel
plezier!
Heeft u nog niet betaald wilt u dit dan nog overmaken. De gegevens staan op de uitnodiging.

K I B E O

Peutergroep Jan van Schengen/BSO
➔ Deze week zijn we begonnen met het maken van de cadeautjes voor “papadag”.
➔ Op maandag 13, dinsdag 14 en donderdag 16 juni houden wij “opa en oma”dag. De uitnodiging volgt

binnenkort.

OVERIGE INFORMATIE

➔ Kindervoorstelling “Eindelijk Thuis”: Op zaterdag 18 juni speelt Kindertheater Simon en Zo de
voorstelling “Eindelijk Thuis” om 15.30 uur in de RK-kerk in
Ovezande.
“Eindelijk Thuis” is een spannende voorstelling naar de
gelijkenis van de verloren zoon met allerlei mogelijkheden voor
kinderen om mee te spelen.
De voorstelling duurt 1 uur en is geschikt voor kinderen vanaf 4
jaar, jongeren en volwassenen.
Aanmelden is verplicht en kan eenvoudig via
www.zingenindekerk.nl, kies dan bij Feest van Hoop voor
Bestel jouw tickets, dan verschijnt ook Simon en Zo in
Ovezande.
Een kaartje t/m 15 jaar kost € 3,50 en voor 16 jaar en ouder
€ 7,50.  Bij vragen of probleem kunt u contact opnemen met Ad
Schenk via telefoonnummer: 06 24 72 28 06
Ook is er op 18 juni naast de kerk ringrijden en een leuke fair,
georganiseerd door het woonzorgcomplex.
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