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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Wat een weken…………….
Wat is er veel gebeurd de laatste weken. Tijd voor een
update naar iedereen
Achter de schermen zijn we al een tijd bezig met de
ontwikkelingen vanuit de visie van Fonk.
De laatste studiedag stond in het teken van doelgericht
werken, zodat er meer ruimte in de dagplanning
ontstaat om naar buiten te gaan, maar ook om
onderdelen vanuit de les buiten uit te voeren. (Denk
aan bewegend leren tijdens het oefenen van de
tafelsommen)
Marcel Peters en Nicolette Simons vanuit Edux zullen
ons bij dit proces begeleiden.
Verder heeft de pers ook ontdekt hoe goed we bezig
zijn op Onze school.
Breda.nu, BN de Stem en omroep Brabant kwamen deze
week allemaal langs.

Samen de bomen planten voor het kleine woud. De
leerlingen van groep 5t/m 8 hebben maandag 22
maart alle bomen voor het kleine woud geplant. Een
kijkje nemen is de moeite waard.

SCHOOLPLEIN:
Samen het schoolplein ontharden. Stenen eruit
en straks groen erin! Heel wat mensen hebben
hun steentje bijgedragen. Ik wil iedereen die heeft
meegeholpen ontzettend bedanken, zonder deze hulp
was het echt niet mogelijk geweest dit te realiseren.
Maar ook de hulp van alle kinderen was heel mooi om
te zien. De betrokkenheid is hartverwarmend.

Want wat zijn we hard aan het werk... dagelijks wordt
er heel wat tijd besteed aan het voorbereiden van
de buitenlessen, het bekijken welke doelen aan bod
moeten komen, welke kinderen welke begeleiding
daarbij nodig hebben. Voor de middag worden er
lessen ontworpen die worden gekoppeld aan de doelen
passend bij het thema en waarbij de betrokkenheid van
de kinderen enorm wordt gestimuleerd.
Via deze weg wil
ik een grote dank
uitspreken aan het
team dat ervoor
zorgt dit onderwijs
elke dag gerealiseerd
wordt.
Op school werken
we vanuit de 4
kernwaarden:
ontdekken, groei,
verantwoordelijk
en verbinding. En
Verbinding heeft
deze week zeker
centraal gestaan!

De komende 3 weken zal hoveniersbedrijf Vogels bezig
zijn met het schoolplein.
De kinderen kunnen langs de normale ingang naar
binnen blijven gaan en voor schooltijd op het grasveld
blijven wachten. Mocht dit de komende weken
veranderen, laten we u dit weten.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK:

BELANGRIJKE DATA:

Deze week krijgt u een uitnodiging in uw mail om deel
te nemen aan het tevredenheidsonderzoek.
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Hierbij wordt gemeten hoe tevreden de ouders,
leerlingen en leerkrachten zijn over basisschool Effen.
Het resultaat zal later dit jaar aan u teruggekoppeld
worden.

vrijdag 2 april:
maandag 5 april:
dinsdag 20 april:
vrijdag 23 april:
maandag 26 april:
dinsdag 27 april:
maandag 3 mei:

Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)
Pasen (alle leerlingen vrij)
Start eindcito groep 8
Koningsspelen
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Koningsdag (alle leerlingen vrij)
start meivakantie

