Locatie Eikenlaan
Tevens postadres: Eikenlaan 50, 2691 EE ’s-Gravenzande
 0174 412587
 info@kameleon.pcpow.nl

Locatie Heenweg
 0174 413364
 heenweg@kameleon.pcpow.nl

Maandinfo april 2019
Wo. 3 april
Vr. 12 april
Do. 18 april
Vr. 19 april
Zat. 27 april

Grote Rekendag
Koningsspelen
Paasviering en pannenkoekenlunch
Goede vrijdag, meivakantie t/m 3 mei.
Koningsdag

Pasen
Dit jaar vieren de groepen Pasen in hun eigen groep. Voor de viering volgen we het
programma uit Trefwoord. Daarna eten de kinderen pannenkoeken met elkaar en spelen
de groepen verschillende spelletjes. Wilt u uw kind een bord en bestek meegeven voor de
lunch (graag met naam erop)?
Het thema van deze periode rond Pasen gaat over: Overwinnen.
Wereldwijd herdenken christenen hoe Jezus van Nazaret, gestorven aan het kruis, de
dood overwint. Het is het feest van de overwinning van gerechtigheid op onrecht, van
goed op kwaad, van liefde op haat. Er wordt veel overwonnen rond Pasen. In dit thema
kijken we vooral naar het menselijk verlangen om angsten te overwinnen.
Dit is één van de liedjes die de kinderen geleerd hebben:
Dit is een lied van licht voor als het donker is.
Zing dit lied als je bang bent of alleen.
Dit is een lied van licht voor als het donker is.
Zing dit lied als je verdrietig bent of boos.
Als je denkt: het komt nooit meer goed…
Zing het. Zing de zon op je gezicht.
Zing het. Zing dit lied van licht

De grote rekendag
Op woensdag 3 april doen wij mee met de Grote Rekendag. Het thema van de Grote
Rekendag is ‘Uit verhouding’. Deze dag staat in het teken van rekenen, maar dan een
beetje anders. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet
kloppen.. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor
een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs
redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde).
Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken
levert inzicht op. En niet onbelangrijk; het maakt rekenen leuk.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april staan de Koningsspelen weer in het teken van sportief samenzijn. Ook
dit jaar gaat dit in samenwerking met de Wegwijzer en de Prins Willem Alexanderschool.
De Eben-Haëzerschool sluit dit jaar aan bij deze gezamenlijke activiteit.
Om 8.30 uur starten alle leerlingen, behalve de leerlingen van de groepen 7 van de
Eikenlaan, in de eigen groep met een ontbijt dat wordt verzorgd door Jumbo. De groepen
7 van de Eikenlaan zullen dit ontbijt als lunch gebruiken. Hiervoor nemen de kinderen
hun eigen bord en bestek mee.
Na het ontbijt ziet het programma er als volgt uit:
Groepen 1 en 2: Clinic badminton in de speelzaal. De kinderen kunnen om 12.00 uur bij
hun eigen groep opgehaald worden.
Groepen 3 en 4: Verschillende spelletjes op het ONDO sportveld. De kinderen kunnen om
12.00 uur opgehaald worden bij het ONDO sportveld. (10.00-12.00 uur)
Groepen 5 en 6: Verschillende sportspelen op de kunstgrasvelden bij FC ’s-Gravenzande
(10.00-12.20 uur).
Groepen 7: Clinic Nunchaku in de benedengymzaal van het ISW Gasthuislaan (8.3010.00 uur).
Groepen 8: Fitnesscentrum Highline (11.00-12.30 uur). De kinderen kunnen 4
onderdelen doen: fitness, aerobics, spinnen en bootcamp.
Groep7/8 Heenweg zal aansluiten bij het programma van groep 8.
De groepen 1 t/m 4 van de locatie Eikenlaan zullen ’s-middags vrij zijn. De groepen 5
t/m 8 locatie Eikenlaan hebben ’s-middags gewoon school en zijn om 14.30 uur vrij (zij
nemen hun eigen lunch mee, met uitzondering van de groepen 7 van de Eikenlaan).
De kinderen van de Heenweg zullen na de sportactiviteiten terugkeren naar school en
zijn allemaal om 14.00 uur uit. Verdere informatie volgt via Social Schools.

Koningsdag
Zaterdag 27 april lopen er weer veel kleuters mee in de Koningsoptocht. Er zullen dit jaar
allemaal prinsen en prinsessen meelopen in de optocht. Komt u ons ook langs de route
bewonderen? Vanaf 09.00 uur start de optocht bij de Westlandhal.

Sportieve pauze
Zoals in de vorige maandinfo genoemd hebben wij in de maand maart de sportieve pauze
uitgeprobeerd. Deze proefmaand is geëvalueerd met de leerlingen, leerkrachten,
sportkrachten en de MR. De eerste geluiden zijn erg positief en enthousiast! Wanneer wij
de sportieve pauze ook volgend schooljaar willen doorzetten zullen wij de ouderbijdrage
wat moeten verhogen om dit te bekostigen. Daarom vinden wij het erg belangrijk om de
sportieve pauze goed uit te proberen. Wij hebben daarom besloten om de sportieve
pauze door te zetten tot aan de zomervakantie. Wij hopen natuurlijk dat de leerlingen
net zo enthousiast blijven! In deze maandinfo willen wij jullie ook gelijk voorstellen aan
de 3 sportkrachten die uw kind(eren) deze sportieve pauze met veel enthousiasme
verzorgen.
Hierbij stelt één van de medewerkers zich voor:
Graag wil ik mij voorstellen als leerkracht van de sportieve pauze.
Ik ben Natasja en ik woon in Vlaardingen. Ik ben werkzaam op de maandag en dinsdag.
Daarnaast ben ik bruiloft fotograaf en ben ik momenteel bezig met de Pabo via de zijinstroom. In mijn vrije tijd doe ik aan suppen, surfen en survival(wedstrijden). Mocht je
nog meer van mij willen weten, loop dan gerust eens langs.
Groetjes Natasja

Schoolpleinen
De schoolpleinen worden aangepakt, zodat ze meer
mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van kinderen.
Inmiddels zijn op beide locaties delen van de schoolpleinen en
een muur extra schoongemaakt in verband met prints (Cruyff
schoolplein 14 traject) die zullen worden aangebracht. Deze
prints vormen de basis van nog meer
spel/beweegmogelijkheden voor de kinderen. Naast
bovenstaande aanpassingen zijn we ook bezig met andere
verbeteringen van en rond de pleinen.

Ik eet het beter (groep 5 t/m 8)
Als start van het jaar hebben de groepen 5, 6, 7 en 8 in september
meegedaan aan: de Week van de Pauzehap (gezonde 10-uurtjes). Vorige week hebben
de groepen 5 t/m 8 weer gezonde lessen gekregen met als thema ‘Ik eet het beter’.
De groepen 5 zijn aan de slag gegaan met de schrijf van vijf. Wat zitten er veel gezonde
producten in die Schijf van Vijf! Voor ontbijt, lunch, avondeten, pauzehappen, drinken...
Spelenderwijs ontdekken leerlingen waarom die Schijf een handig hulpje voor hen is.
Maar er is meer dan gezond eten: ook lekker bewegen en op tijd ontspannen horen erbij!
De groepen 6 hebben leuke, leerzame smaakproeven gedaan met ‘Over de Tong’. Heel
bewust proeven de leerlingen producten die vooral zoet, zout, zuur of bitter zijn, en
combinaties daarvan. Zelfs umami is voor hen geen vreemd begrip meer!
Met het programma Expeditie Lekker in je Vel gaan de groepen 7 een week lang, van
maandag 25 maart t/m maandag 1 april, de uitdaging aan om gezond te eten, lekker te
bewegen en op tijd te ontspannen.
De groepen 8 hebben op donderdag 28 maart genoten van een “KlasseLunch”. Met dit

lesprogramma krijgen leerlingen er plezier in om gezonde keuzes te maken. Ze sluiten de
les af met een heerlijke, gezonde lunch met de hele groep.

Wanneer u vragen heeft over een van de genoemde zaken of over iets anders, dan bent
u van harte welkom.
Met vriendelijke groet
Theo Molendijk

