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Even terugkijken
Terugkijken OB
In februari was het voor de OB een rustige periode. We hebben het Jeelo thema afgerond door
allemaal een huis te beschilderen. We hebben veel geleerd over wonen in je straat en over afval
scheiden. We hebben een hele leuke disco gehad georganiseerd door de ouderraad. Ook hebben
we afscheid genomen van juf Esmay. We hebben voor haar een schrift gemaakt met een foto van
alle kinderen uit groep 2. Groep 1 heeft een kunstwerk gemaakt wat ze op kan hangen. Ook
hebben alle kinderen hun rapport gekregen waarin staat wat ze allemaal goed kunnen. Wisten
jullie dat er al 7 kinderen hun eigen veters kunnen strikken?
Terugkijken MB
Donderdagavond voor de vakantie vond de disco plaats. Dit was voor de leerlingen van groep 3, 4
en 5 een groot feest. In de hal was plaats gemaakt voor een echte dansvloer, feestlichten en
natuurlijk een DJ. Er waren kinderen verkleed en anderen hadden hun beste dansschoenen
aangetrokken. Tijdens al het dansen was er de ouderraad die zorgde voor wat verkoeling met een
bekertje ranja en een lekker chipje.
Terugkijken BB
In de bovenbouw was het een drukke periode. Alle leerlingen hebben gezwoegd op de cito’s. Voor
groep 8 is het een spannende tijd geweest. Zij hebben ondertussen hun definitieve schooladvies
gekregen en moeten zich nu gaan inschrijven voor de middelbare school. Alle leerlingen hebben
ondertussen hun rapport gekregen. Wij zijn erg trots en tevreden over alle vorderingen die de
leerlingen in de bovenbouw hebben gemaakt. Verder hebben wij deze periode het project:
‘inrichten van je eigen omgeving’, afgesloten. De resultaten waren de prachtig geknutselde wijken.
De leerlingen van groep 8 hebben een voorlichting gehad over de risico’s/gevaren van drank en
drugs. Ook is het de voorleesweek geweest. Hierbij kwam de opa van Tes voorlezen in de
bovenbouw.
Algemeen nieuws
Nieuws vanuit Jeelo
Van 2 maart t/m 17 april werken wij aan het Jeelo project: ‘omgaan met geld’. In deze periode valt
ook de Nationale week van het geld. Hieronder kunt u lezen wat er dit project centraal staat.
We worden dagelijks verleidt tot consumptie. Op straat, in de winkel, op tv en via social media.
Maar ook door anderen. Hoe ga je hiermee om? Hoe bepaal je wat je echt nodig hebt? En heb je
daar het geld wel voor?
Het doel van dit project is dat kinderen zich bewust worden van verleidingen en misleidingen,
zodat ze een kritische houding aan gaan nemen voordat zij iets kopen. Ze leren de waarde van iets
bepalen voor zichzelf en voor anderen en leren dat je je geld maar één keer kan uitgeven.
Het Jeelo project wordt afgesloten met een markt waar de leerlingen hun zelfgemaakte product
verkopen of een dienst verlenen zoals schoenen poetsen.
Personeel
Graag praat ik u even bij over het team van Het Element en de wijzigingen die de afgelopen
maand hebben plaatsgevonden. Alle ouders van de betreffende leerkracht of groep zijn hierover al
eerder geïnformeerd.
U heeft van Yvonne van Dijk (directeur) een brief ontvangen dat zij gaat stoppen als directeur.
Zoals zij zelf aangaf: “wanneer het niet meer gaat, dan is het goed om afscheid te nemen”. Hoe en
wanneer we dat gaan doen daar komen we in een andere nieuwsbrief op terug. Ondertussen zijn
met het bestuur en de MR van Het Element de eerste stappen gezet om op zoek te gaan naar een
nieuwe directeur. We houden u op de hoogte.

Esmay Alexander (onderwijsassistent groep 2) heeft voor de voorjaarsvakantie van haar groep
afscheid genomen. De combinatie, opleiding, privé en 2 scholen was erg veel en zij heeft daarom
besloten om haar werk op één school te concentreren. We wensen haar veel succes. Marijn de
Ridder neemt haar dag op de woensdag over.
Chantal van Dalen neemt vanaf afgelopen maandag groep 5 over van Jennefer van Bockel. De
afgelopen maanden had Jennefer het stokje overgenomen aangezien Anne van Strien ziek uitviel.
Dat een en ander zo lang zou gaan duren was niet te voorzien. Waardoor we er nu voor kiezen om
Chantal weer als leerkracht voor de groep te plaatsen en Jennefer als onderwijsassistent in te
zetten. Daardoor worden de werkdagen in groep 5 als volgt: op maandag, dinsdag en donderdag is
Chantal in groep 5 en op woensdag en vrijdag Els.
Nieuw op school is Carlijn ten Brummelhuis, zij is leerkracht en zal in groep 4 en groep 6 als
ondersteunende aan de leerkrachten worden toegevoegd.
Het reïntegratieproces van Peggy verloopt voorspoedig, zij zal de komende periode weer vaker en
steeds wat langer in groep 1 aanwezig zijn.

Nieuws vanuit Unit OB
Volg ons ook op Facebook: A
 rchipelschool Het Element UNIT Onderbouw
Voortgangsgesprekken
Deze week zijn de voortgangsgesprekken voor de leerlingen van groep 1 en 2. Wij willen graag
met u het rapport van uw kind bespreken. Wij willen met alle ouders, zonder uw zoon/dochter, een
gesprek. Denkt u eraan om het rapport mee te brengen tijdens dit gesprek?
Nieuws vanuit de peutergroep
Thema
Volgende week starten wij weer met een nieuw thema: 'Knuffels'. We gaan een knuffelhoek
inrichten, lezen en knutselen. Ook mogen alle kinderen een knuffel van thuis meenemen.

Nieuws vanuit Unit MB
Volg ons ook op Facebook: A
 rchipelschool Het Element UNIT Middenbouw
Voortgangsgesprekken
Deze week en volgende week zijn de voortgangsgesprekken voor de leerlingen van groep 3, 4 en
5. Wij willen graag met u het rapport van uw kind bespreken. Wij willen met alle ouders, zonder
uw zoon/dochter, een gesprek. Bij de deuren van de groep 3, 4 en 5 hangen lijsten. Hierop kunt u
zien wanneer het gesprek plaats zal vinden. Denkt u eraan om het rapport mee te brengen tijdens
dit gesprek?
Doemiddag
Op dinsdag 17 maart is er een doemiddag in de middenbouw. Het thema van deze doemiddag sluit
aan bij het Jeelo thema: ‘Omgaan met geld’. Bij deze middag hebben we normaal gesproken
ouderhulp nodig. Deze doemiddag zal dit niet nodig zijn, omdat we niet alleen maar gaan
knutselen maar ook geldspelletjes zullen spelen en werkbladen over geld zullen maken. En dit
kunnen de leerlingen in de middenbouw al helemaal zelf!

Nieuws vanuit Unit BB
Volg ons ook op Facebook: A
 rchipelschool Het Element UNIT Bovenbouw
Voortgangsgesprekken
Deze week zijn de voortgangsgesprekken voor de leerlingen van groep 6 en 7. Wij willen graag
met u het rapport van uw kind bespreken. Wij willen met alle ouders een gesprek. U heeft zich
hiervoor kunnen inschrijven op de inschrijflijst bij de klas van uw zoon/dochter. De ouders van
groep 8 hebben het definitieve schooladvies gehad. Zij hoeven zich niet in te schrijven voor het
voortgangsgesprek.
Aanmeldingen voortgezet onderwijs
De leerlingen van groep 8 krijgen zo spoedig mogelijk de inschrijflijst voor het voortgezet
onderwijs. Deze lijst willen wij graag ingevuld terug op maandag 9 maart. Heeft u vragen of wilt u
hulp bij het invullen, dan helpt een van de leerkrachten van bovenbouw hier graag mee.
Archipel rekendictee
Op woensdagmiddag 25 maart vindt het Groot Archipel Rekendictee plaats. De beste rekenaars uit
groep 5 en 6 van verschillende Archipelscholen gaan de strijd met elkaar aan om te kijken wie de
allerbeste rekenaar is. Dit doen ze door allerlei uitdagende rekenspelletjes te spelen. De beste
individuele rekenaar en de beste school kunnen een prijs winnen!
Yvonne en Dylano uit groep 6 en Eslam en Anouar uit groep 5 gaan namens het Element meedoen
aan dit dictee. We wensen de dame en heren heel veel succes en plezier!

Kalender maart 2020

1

2
Deze week
oudergespr
ekken

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Groep 6
moestuintjes

14

15

16

17
Doemiddag
MB Geld

18
12.15 OR

19

20

21

22

25
Archipel
Rekendictee

26

27
Groep 6
moestuintjes

28

29

Jeelo: start
project
Omgaan
met geld

14.45-15.30
Muziekclub
19.30 uur
GMR MR
23

24
14.45-15.30
Muziekclub

30

31

