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Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij weer enkele berichten vanaf de Ploos:
Data:
6 mrt: informatie avond groep 7/8
12 mrt: oudercafé In Sense te Dokkum. Aanvang 19.30 u.
21 mrt: personeelsdag. De leerlingen zijn vrij.
28 mrt: grote rekendag
29 mrt: Paasviering. De leerlingen blijven tussen de middag eten op school. Ze
nemen hun eigen lunch mee. De school gaat om 14.00 u uit.
30 t/m 2 april: Paasweekend
18 april: pake- en beppedei
Trefwoord
Na de voorjaarsvakantie gaan zowel de Tsjelke als de Ploos van Amstelskoalle
enkele maanden een nieuwe levensbeschouwelijke methode uitproberen.
Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en
wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en
verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen
tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent
God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten
mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit
verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der
eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen
kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op
te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat
geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst
Tevredenheidsonderzoek
Na de voorjaarvakantie ontvangen alle ouders van de stichting Arlanta digitaal een
vragenlijst in het kader van een tevredenheidsonderzoek. Dit is een standaard
vragenlijst. De leerkrachten en de leerlingen van groep 5 t/m 8 ontvangen ook een
vragenlijst. De leerlingen krijgen deze op papier.

Ouders opgelet!
Kom op maandagavond 12 maart 2018 van 19.30-21.00 uur naar het speciale
OUDERCAFE in theater Sense in Dokkum. Waarom? Omdat we de inbreng van de
vaders en moeders nodig hebben om de samenwerking tussen ouders en de school
te versterken. Dit oudercafé is een mooi begin om de wederzijdse betrokkenheid
tussen ouders en school echt handen en voeten te geven. Het wordt een gezellige
en interactieve avond met als gastspreker David Kranenburg van de stichting Actief
Ouderschap. Dus beste ouders: praat en denk mee tijdens het oudercafé op 12
maart, want samen kunnen we meer bereiken!
Opgeven kan per mail: info@arlanta.nl of bij de directeur van de school van uw
kind(eren). WOLKOM!

