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Algemeen
Het blijkt dat ik een natuurlijke aanleg heb om het concept ‘tijd’ volledig te onderschatten. Dagelijks plan ik
talloze bezigheden (ik houd van lijstjes) en kom er dan ’s avonds achter dat ik zo’n twee derde van de acties
niet heb kunnen uitvoeren. Vlijtig schrijf ik dan de activiteiten op het nieuwe lijstje voor de volgende dag.
Desalniettemin weerhoudt het mij niet van het pogen te plannen. Ik houd stug vol, ik geef niet op. Sterker nog,
het stemt mij ook helemaal niet verdrietig, gefrustreerd, wanhopig of wat dan ook. Ik denk, als ik de kwestie een
beetje analytisch benader, dat het een onderdeel van mijn binnenste binnen is. Een stukje overtuiging dat
misschien (nog) niet te veranderen is.
En dat brengt mij bij het onderwerp ‘acceptatie’. Een zinnig onderwerp waarmee ik deze Vliegersvlug graag een
beetje wil vullen. Waarom ‘accepteren’? Eenvoudigweg omdat soms de dingen zijn zoals ze zijn. Soms verloopt
iets zonder dat we er ook maar iets aan kunnen doen. Diep van binnen weten we allemaal wel dat controle een
illusie is en loslaten eigenlijk niet meer betekent dan ‘accepteren’ en, zo mogelijk, parkeren. Zo is het ook met
seizoenen… het mag dan al lente zijn, het definitief opbergen van mijn winterjas laat ik stilletjes nog even
achterwege.
Seizoenen
Hoe zit het nou met die seizoenen. Zo nu en dan hoor je verhalen over ‘Meteorologische Seizoenen’, dan weer
over ‘Astronomische Seizoenen’. Wanneer begint wat?
De redactie is voor jullie in gesprek gegaan met weerman Piet om een antwoord op deze vraag te krijgen. Hij
heeft ons haarfijn uitgelegd hoe het zit. We mogen concluderen dat het eigenlijk niet meer is dan een andere
indeling. En wel de volgende:
Meteorologische Seizoenen:

Astronomische Seizoenen:

Noordelijk halfrond
Lente: 1 maart t/m 31 mei
Zomer: 1 juni t/m 31 augustus
Herfst: 1 september t/m 30 november
Winter: 1 december t/m 28 februari

Noordelijk halfrond
Lente: 21 maart t/m 20 juni
Zomer: 21 juni t/m 20 september
Herfst: 21 september t/m 20 december
Winter: 21 december t/m 20 maart

Zuidelijk halfrond
Lente: 1 september t/m 30 november
Zomer: 1 december t/m 28 februari
Herfst: 1 maart t/m 31 mei
Winter: 1 juni t/m 31 augustus

Zuidelijk halfrond
Lente: 21 september t/m 20 december
Zomer: 21 december t/m 20 maart
Herfst: 21 maart t/m 20 juni
Winter: 21 juni t/m 20 september

Nieuws uit de Onderbouw
Op dinsdag vertelt Linda in de kring dat alle kinderen op woensdag vrij hebben, omdat de leerkrachten een
studiedag hebben. Dit is een dag dat de juffen en meesters iets gaan leren.
Pomme vraagt wat ze dan gaan leren. Als Linda aangeeft dat ze dat nog niet weet, zegt Pomme: “Ik denk iets
over de paashaas.”
Oproepje van de Onderbouw
De kinderen uit de groep van Linda spelen graag met Barbies, maar we hebben er niet zo veel. Heb je ze thuis
nog liggen en speel je er niet meer mee? Bij ons zijn ze welkom!
Ook strijkkralen zijn favoriet en deze kunnen we ook nog gebruiken.
Nieuws uit de Middenbouw
Op dinsdag 27 maart hadden de kinderen van groep 3 en 4 een heus uitje naar de schouwburg in Sittard. Ze
mochten gaan kijken naar de voorstelling ‘De waanzinnige boomhut’.
Na een kort wandelingetje arriveerden we bij de schouwburg en kregen zelfs een privékapstok toegewezen.
Hier mochten we onze jassen ophangen. Daarna mochten we doorlopen naar de grote zaal waar twee rijen
voor ons waren gereserveerd. Al snel nadat we allemaal op de stoelen hadden plaatsgenomen, begon de
voorstelling.
En WAT een voorstelling! Het was… spannend, grappig, leuk, lief, akelig, vriendelijk, stout, raar, oké, puur, rustig,
druk, ontroerend, hilarisch… Het was het allemaal! En niet alleen de kinderen genoten, ook voor de grote
kinderen was het ontzettend leuk. De Supervinger stal, wat mij betreft, de show (we hebben deze inmiddels in
onze eigen gezinsorganisatie geïmplementeerd).
Terwijl we, na afloop van de show, even rustig dachten bij te kunnen komen van de banaanaanval, kregen we
als verrassing een rondleiding in de Schouwburg! Dat was heel bijzonder, zeker gezien wij de enige school
waren die achter de coulissen mocht komen, kijken, lopen (zelfs Supervinger even aanraken). We zagen de
kleedkamers met de indrukwekkende spiegels, de kleine theaterzaal en de artiestenfoyer.
Kortom een ervaring om U tegen te zeggen. Bij dezen dus… ‘U’!
Welkom
Sinds kort zijn er
nieuwe
klasgenootjes
in groep 2/3: de
kikkervisjes!
Eerst hadden
we een bak vol
dril, maar er
zwemmen nu al
de nodige
kikkervisjes
gezellig rond.
Wat is het toch
geweldig om te
zien!

Kamp groep 3/4
Zijn we allemaal klaar voor kamp? De voorbereidingen zijn in elk geval in volle gang en de kinderen (en
begeleiders) hebben er enorm veel zin in!
We hebben nog reclameboekjes/reclamefolders nodig. Dus als jullie net van plan waren om het ‘oud papier’
naar het milieupark te brengen, stop, keer om en breng het naar school. Wij zijn er heel erg mee geholpen.
Kamp groep 5/6
Ook de organisatie van het bovenbouwkamp is al in volle gang en ook hier zijn we op zoek naar enkele spullen:
Koffie-of theekopjes om te beschilderen en nagellak (allerlei kleuren).
Heb je deze spullen en gebruik je ze niet meer, wij zijn er heel blij mee!
Nieuws van de OV
Wat hebben de opa’s en oma’s genoten van de Pannenkoekendag. Marjorie heeft met leerlingen uit groep 7/8
de hele dag gebakken. Het resultaat was om te smullen.
Ook de Paasactiviteit was een zeer geslaagde activiteit. De kinderen genoten ’s ochtends van de gezellige
sfeer in de klas, hielpen mee de tafels te dekken en konden rond de middag een royale Paaslunch nuttigen. De
OV had gezorgd voor broodjes, beleg, tomaatjes, komkommertjes en uiteraard mooie gekleurde eieren. Met
een volle buik werd ’s middags de traditionele vossenjacht gehouden. Het was af en toe flink moeilijk om alle
‘vossen’ te ontdekken, maar uiteindelijk slaagde elk groepje hier prima in. Op school aangekomen verwenden
de OV leden de kinderen nog met een lolly.
Laten we ook de keuzecursus niet vergeten. Een middag die voor veel leerlingen telkens weer opnieuw als zeer
bijzonder wordt ervaren.
Stuk voor stuk activiteiten die mogelijk worden gemaakt door de OV (en uiteraard door jullie ouderbijdrage),
waarvoor dank.
Traktatie van de Maand
De foto’s van de gezonde traktaties worden al spontaan naar de
redactie gemaild, waarvoor dank! Deze keer heeft Nina (groep 5/6)
veel moeite gedaan om een zeer lekkere en verantwoorde traktatie
uit te delen.
Een terecht plekje in deze Vliegersvlug dus! Ben benieuwd wie
volgende maand de blits gaat maken. Stuur een foto van je traktatie
naar: info@lerenenmeer.nl.

Studiedag 21 maart
Woensdag 21 maart gaat de boeken in als een zonnige dag met een temperatuur rond de 8 graden, maar
binnen de schoolmuren ging de temperatuur flink omhoog. Waar kwamen al die zweetdruppels vandaan? Het
was tijd voor de studiedag die, onder meer, gericht was op het in kaart brengen van ‘Hoe Jenaplan zijn wij
eigenlijk op het gebied van Wereldoriëntatie?’ Tijdens de vorige bijeenkomst werden aardig wat ‘tips en tricks’
verschaft die meteen dankbaar werden ingezet tijdens het werken met de kinderen. Prachtig om te horen dat in
alle groepen W.O. weer een mooi plekje heeft gekregen.
Tijdens deze de dag kwamen ook nieuwe aspecten aan bod die centraal staan binnen ons Jenaplanonderwijs,
zoals het zelfverantwoordelijk leren. Hier zijn we samen mee aan de slag gegaan. Hoe zelfverantwoordelijk leren
wij op dit moment binnen de stamgroepen en hoe kunnen wij hierbij de talenten van de groep benutten? Het
gesprek aangaan met onze deskundige zorgde voor een positieve kijk. Ieder had voor zichzelf ingevuld op
welke punten hij of zij werkt aan het zelfverantwoordelijk leren binnen de groep. Op die manier werd inzichtelijk
waar onze kracht ligt, maar uiteraard ook waar we nog winst zouden kunnen behalen. Vol vertrouwen bekeken
we de uitslagen en tot onze verrassing konden wij nogal wat positieve punten afvinken.
Nu zijn wij dan ook kritisch ingesteld. Ergens logisch aangezien wij de verantwoordelijkheid dragen voor
andermans kinderen en we dan ook zeker willen laten zien dat we dit vertrouwen - dat ons door ouders en

verzorgers wordt geschonken - meer dan waard zijn. We prijzen leerlingen in hun overwinningen, staan stil bij het
gehele proces. Wat maakt dan dat we zo streng zijn voor onszelf? Zeker iets om over na te denken. In de
middag zijn we als team aan de slag gegaan om een schoolbreed thema op te zetten. Een thema dat aansluit
bij interesses en talenten van kinderen. Een thema waar de kinderen vol enthousiasme over praten met papa,
mama, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes. Een thema dat binnen de stamgroep leeft en beleefd wordt door kinderen
samen met de stamgroepleider. Een thema om nóóit meer te vergeten. Welk thema dit gaat worden blijft één
GROTE verrassing! Wel kunnen we zeggen dat wij als team een waardevolle en leerzame studiedag hebben
gehad.
Er zijn deze dag stappen gezet die zorgen voor uitdaging: blijven we als groep binnen onze “comfort zone” of
durven wij hierbuiten te gaan en hoe gaan we dat dan doen? Dit geeft stof tot nadenken.
Wat is het toch fijn om te zien dat je als school goed bezig bent en positief in ontwikkeling kan zijn met een sterk,
gemotiveerd en enthousiast team.
Sander
Woordje van de redactie
Wat kunnen wij nu nog toevoegen als Sander op voortreffelijke wijze weergeeft hoe het
team van onze school dagelijks aan de slag gaat met het onderwijs en hun eigen
ontwikkeling. Ik zeg: ‘Chapeau!’ Mooi verwoord en absoluut fijn om te lezen dat een
schoolteam op deze wijze aan de slag durft te gaan met en voor onze kinderen.
Mocht je nu, tijdens het lezen van Sanders stukje, zin krijgen om ook iets te schrijven voor
onze fantastische Vliegersvlug, schroom niet. Jullie weten, input is altijd welkom!

Quizzzzzzz
Na enig gepuzzel kwamen toch velen tot een juiste conclusie. De persoon op de foto
was/is… Theo! Allen die een poging durfden te wagen: top! Maar zoals jullie weten, kan er
maar één de winnaar zijn. En deze keer mag Chantal (mama Nina en Nathan) het
prijzenpakket in ontvangst nemen. Aanstaande maandag zal Erik dit overhandigen aan
de gelukkige winnares! Geniet er lekker van.
En we gaan uiteraard
vrolijk door met onze
quiz, want o, o, o, o, o,
o, wat een schatje is
dit! Je krijgt spontaan zin om in die snoezige
wangetjes te knijpen. Wie weet wie dit möpke
is!?
Meedoen? Graag! Stuur voor 14 mei de
oplossing naar info@lerenenmeer.nl. De
winnaar wordt in de volgende Vliegersvlug
(vrijdag 18 mei 2018) bekend gemaakt.
Heel veel succes!

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09-04
10-04
11-04
12-04
13-04

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16-04
17-04
18-04
19-04
20-04

Agenda
Weekopening groep Anouk
Open Dag
KAMP GROEP 3/4
KAMP GROEP 3/4
Open Podium

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23-04
24-04
25-04
26-04
27-04

MEIVAKANTIE
MEIVAKANTIE
MEIVAKANTIE
MEIVAKANTIE
MEIVAKANTIE

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

30-04
01-05
02-05
03-05
04-05

MEIVAKANTIE
MEIVAKANTIE
MEIVAKANTIE
MEIVAKANTIE
MEIVAKANTIE

Om 12.00 uur school uit i.v.m.
studiemiddag
Redactie: Theo (team); Judith (ouderredactie); Sander (team), Groep 3/4

