Agenda:
21 april : Aanvang meivakantie t/m 7 mei
27 april : Koningsdag
4 mei : Dodenherdenking
5 mei : Bevrijdingsdag
7 mei : Heilige Communie
8 mei : Deze week toetsweek CITOKleuters
15 mei : Entreetoets gr.7 (hele week)
18 mei : Studie middag LET OP:
Kinderen vanaf 12.00u vrij!
25 mei : Hemelvaartsdag vrij!
26 mei : vrij

eventuele schroom voor techniek te
overwinnen. Het gaat om het aanleren en
stimuleren van een onderzoekende en
probleemoplossende houding. Onder andere met
de cursus ‘Houbewerking’. Voor de ontwikkeling
van onze kids is het heel belangrijk dat ze met
hun eigen handen creatief aan de slag te zijn.
Timmeren als ambacht zal immers altijd blijven
bestaan. Evenals loodgieten, metselen,
schilderen valt het niet te digitaliseren. Zeker
weten dat je daar in de toekomst een hele
smakelijke boterham mee kunt verdienen …
Zelf ontwerpen, zelf maken

Fietsen stallen
Nu het mooie weer is begonnen, komen
steeds meer kinderen en ouders op de
fiets. Helemaal goed en gezond maar wilt
u ervoor zorgen dat uw kind zijn/haar fiets
goed neerzet en niet meerdere plekken
inneemt?
En ouders, willen jullie geen plekken van
de kinderen bezet houden? U bent na 10
minuten weer weg maar de fietsen van de
kinderen staan dan niet netjes in de
rekken.
Alvast bedankt voor het begrip.

Cursus ‘houtbewerking’:
ouders staan versteld.
De Neerhof en alle andere Brede scholen in
Moerdijk zijn sinds een tijdje actief met een
programma waarin ‘techniek’ wordt
gestimuleerd. Het project wil bij meisjes en
jongens creativiteit stimuleren en hen helpen

Kinderen gaan met materiaal en diverse
gereedschappen aan de slag. Ze ontwerpen en
maken hun tafeltje, vogelhuisje of
boekenplankje zelf. De kinderen krijgen daarbij
deskundige begeleiding. Iedere keer is het weer
prachtig om te zien hoe kinderen in de richting
van hun ouders trots zijn op de dingen zij zelf
gemaakt hebben
We gaan aan de slag onder schooltijd, op
donderdagmiddagen. Bij Juf Marja op 30 maart, 6
april en 20 april. Contactpersoon: Juf Marja. Juf Jose:
11 mei, 1 juni en 8 juni. En Juf Monique 15 juni, 29
juni, 6 juli.
De cursus wordt onder andere gefinancierd door het
Havenschap Moerdijk. Zij stimuleren deze techniekactiviteiten.
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Programmeren vanaf groep 1.

Ook voor andere groepen zullen
’programmeeractiviteiten m.b.v de
chromebooks en I-Pads worden gerealiseerd.
Wij houden u op de hoogte.
Juf Marijke en men. Léon

U vraagt zich misschien af wat dit voor leuke
beestjes zijn ?
Dit zijn Bee-Bots, hulpmiddelen om met de
kinderen vanaf groep 1 te gaan programmeren.
Sinds deze week zijn ze op de Neerhof aanwezig
om al te starten met programmeren voor
kinderen. Op eenvoudige wijze gaan kinderen
leren gestructureerd te denken om opdrachten
op diverse ontwikkelingsgebieden te kunnen
maken.
Juf Marijke zal binnenkort een demonstratie aan
het team geven. Vervolgens kunnen de
leerkrachten in hun groep met de kinderen aan
de slag.

Met behulp van de pijltoetsen op de Bee-Bot
wordt een route ‘geprogrammeerd’ die de
Bee-Bot over een speciale mat moet gaan lopen.
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Werkgroep Verkeerseducatie
De Neerhof heeft sinds 2008 het
Brabants VerkeersveiligheidsLabel
(hierna: BVL). Om in aanmerking te
komen voor het Label moet de school
kunnen aantonen dat er actief en
structureel aandacht wordt besteed
aan verkeersonderwijs. De school
moet daarvoor aan een aantal
voorwaarden voldoen. Eén van de
voorwaarden is dat er per schooljaar een
activiteitenplan moet worden opgesteld waarin is
opgenomen welke activiteiten er gedurende het
schooljaar worden georganiseerd. Voor het
opstellen en uitvoeren van het activiteitenplan is
een werkgroep opgericht; de werkgroep
Verkeerseducatie.
Onlangs heeft er vanuit deze werkgroep een
activiteit plaatsgevonden; namelijk op donderdag 16
maart j.l. Het doel van deze activiteit was bij de
ouders/verzorgers aandacht vragen voor het veilig
vervoeren van de kinderen in de auto.
In samenwerking met Kinderdagverblijf De Roef
hebben een aantal ouders van de werkgroep en
juffen van het kinderdagverblijf van 7.45 uur tot 8.45
uur ouders benaderd en geïnformeerd over de juiste
wijze van vervoer van kinderen in de auto.
Uit onze actie is gebleken dat de kinderen tot
ongeveer 4 jaar in de meeste gevallen op de juiste
manier werden vervoerd. Er kwamen diverse vragen
vanuit de ouders over het veilig vervoeren en ze
waren blij met de folder die wij bij ons hadden om
aan de ouders te geven. Er werd aangegeven dat
soms op korte stukjes de kinderen even los in de
auto zitten. Helaas zit een ongeluk in ene kleine
hoekje.
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Bij kinderen ouder dan 4 jaar bleek dat meer dan de
helft van de kinderen niet op de juiste wijze in de
auto werden vervoerd. De meest voorkomende
situatie was dat kinderen geen gordel gebruikten
en/of niet op een zitverhoger en/of kinderautostoel
zaten.

Bent u benieuwd naar de wettelijke regels over hoe
uw kind in de auto veilig kunt vervoeren? Kijk dan op
www.veiligheid.nl/autostoeltjes.
Met vriendelijke groet namens de werkgroep
“Verkeerseducatie”,
Monique Donkers, Liesbeth Frijters, Miranda Lips en
Suzette Mouwen.

Palmpaasstokken
Donderdag 6 april is groep 4 naar de 7
Schakels geweest om hun zelf versierde
palmpaasstokken aan de ouderen te geven.
De stokken waren helemaal af dankzij een
sponsoring van Bakkerij Nagelkerke!

Waarvoor onze dank.

De Neerhof, Bloedkoraal 1, 4762 BJ Zevenbergen.

De Neerhof, Bloedkoraal 1, 4762 BJ Zevenbergen.

