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Beste ouders/verzorgers, 
 
Bij deze de nieuwsbrief met alle bijzonderheden van de afgelopen en komende 
periode: 
 
Oproep van Walijne: 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Walijne Eulderink en zit in groep 6. Ik ben een Ranger 
bij het Wereld Natuur Fonds en wil jullie vragen mij te helpen 
bij de actie van Team Tijger. 
De tijger wordt ernstig bedreigd, er zijn er niet zoveel meer in 
het wild. Mensen willen de tijger doden voor zijn vacht en 
organen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de tijger niet 
zal uitsterven. U kunt mij helpen door 
TIJGER(spatie)WALIJNE te SMS-en naar nummer 4333,  
u steunt dan het WNF met €3,-.  
Ook heb ik een tijgerbus gemaakt om geld in te zamelen. 
Deze staat tot de meivakantie in het kantoor van Sanne.  
Ik zou het fijn vinden als u mij helpt zoveel mogelijk geld op 
te halen om de tijger te beschermen. Alvast bedankt! 
 
Groetjes Walijne Eulderink 
 
 
Thema avond: 
Op 25 april is de tweede thema-avond van dit schooljaar gepland. U ontvangt via 
Schoudercom een uitnodiging voor deze avond met als thema: 
 

Veerkracht en zelfvertrouwen van je kind (4-12 jaar) 
Ieder kind is verschillend en elke ouder doet zijn best om zijn kind op te laten 

groeien tot evenwichtige personen. Sommige kinderen ‘lopen over van 

zelfvertrouwen’ en andere kinderen ‘kijken liever de kat uit de boom’. Het rustige of 

temparamentvolle karakter van je kind kun je niet veranderen. 

  

Als we het hebben over veerkracht en zelfvertrouwen dan gaat dat over wat jij 

belangrijk vindt met betrekking tot gevoelens en zelfvertrouwen van je kind en 

respect voor anderen. 

   

In de themabijeenkomst “Veerkracht en zelfvertrouwen” komen de volgende 

onderdelen aan bod: 

1.  Wat heeft jouw kind nodig om goed om te kunnen gaan met anderen? 

   - Respect – rekening houden met – sociale vaardigheden 

2.  Wat heeft jouw kind nodig om goed in zijn vel te zitten? 

   - Een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfstandigheid 
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3.  Emoties en gevoelens bij je kind, hoe ga jij er mee om? 

   - Emotionele veerkracht 

   - Faalangst en verlegenheid 

  

Tijdens deze themabijeenkomst wordt informatie gegeven. Ook kun je meepraten 

over allerlei praktijkvoorbeelden en van andere ouders horen hoe zij erover denken. 

 
 
Bezoek kinderkoor uit Oeganda: 
Op woensdag 30 mei zullen we een bezoek krijgen van een kinderkoor uit Oeganda. 
Dit bezoek wordt georganiseerd door de stichting UP4S (spreek uit: up for us), die 
kansarme kinderen in Oeganda ondersteunt. In de aanloop naar het bezoek van het 
koor, zullen onze leerlingen informatie krijgen over hoe kinderen in Oeganda leven 
en hoe de scholen er daar uit zien. We willen de stichting UP4S ondersteunen door 
met groep 1 t/m 5 schoolspullen in te zamelen. Groep 6 t/m 8 zal de gelegenheid 
hebben om zelf acties te bedenken en uit te voeren. Ook zullen we tekeningen 
maken en brieven schrijven (in het Engels) voor de kinderen daar. Ook zal er na 
schooltijd een marktje op school zijn waar de stichting Oegandese producten 
verkoopt. 
In de nieuwsbrief van mei zult u meer lezen over het kinderkoor en de stichting. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.up4s.nl 
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Data: alle data zijn ook te vinden op de website en in schoudercom 
 

woensdag 11 april geregisseerde Flashmob voor muziekonderwijs bij 
Gemeentehuis om 9:00 uur met gr. 4 t/m 8 

vrijdag 13 april 13:30 uur schoolviering in de speelzaal (verplaatst 
i.v.m. Koningsspelen) presentatie door 
Lieveheersbeestjes 

17 en 18 april afname IEP-toets groep 8 
 

20 april Koningsspelen 
 

25 april vanaf 13:00 uur voetbaltoernooi gr. 6 t/m 8 op KVV-
velden 
 

27 april Koningsdag – alle leerlingen vrij 
 

28 april – 13 mei Meivakantie 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Sanne Groener 
locatieleider 


