Nieuwsbrief Talententuin Maastricht - week 16

Daily Mile
Wat is The Daily Mile?
Het is een heel eenvoudig,
een activiteit die toegepast kan
worden op elke basisschool of
kinderopvang. Dagelijks
onderbreken kinderen de dag of les
15 minuten om in hun eigen tempo een rondje te
rennen/ joggen / of wandelen. De impact kan
enorm zijn – niet alleen de conditie van de
kinderen, maar ook hun concentratieniveau,
stemming, gedrag en algehele welzijn kan vooruit
gaan.
Onze gymnastiek meester heeft de daily mile
binnen school geïntroduceerd en de groepen zijn in
beweging gekomen.

Veilig Verkeer Nederland
De afgelopen 2 jaren is er veel veranderd aan
het terrein voor de school. Het parkeren en de
verkeersroute hebben veel aandacht gehad. Dat
willen we graag nog verder optimaliseren.
Samen met Veilig Verkeer Nederland is er een
traject uitgezet. Dat begint met een filmpje en
een enquête.
In het filmpje stellen zich 3 leerlingen uit de leerlingenraad aan u voor en geven aan wat
zij van de situatie voor de school vinden. Het fimpje kunt u zien door gebruik te maken
van de volgende link: https://youtu.be/QO2nmixWITU

In bijgevoegde link kunt u naar de enquete toegaan en door de vragen te
beantwoorden uw mening geven.
https://nl.surveymonkey.com/r/ZuidLimburgMaastrichtTalententuin
Alvast bedankt voor de medewerking!

Nieuwe website
Nadat er op de voorjaarsmarkt al een kijkje
genomen kon worden op de nieuwe website
van de school, is afgelopen woensdag de
website officieel de lucht in gegaan.
We hopen dat u al een kijkje genomen heeft!

Koningsspelen 2022
Vandaag hebben op school de
koningspelen plaats gevonden. Volgens
een vooraf opgezet schema hebben de
groepen kunnen deelnemen aan diverse
spelen die opgezet waren. Onder
begeleiding van CIOS-studenten en onze
beide gymnastiekdocenten Paul en
Stefan was er veel te beleven.
De ouders van de Ouderraad hadden er
voor gezorgd dat de lunch voor iedereen
keurig op tijd op de goede plaats stond.
Daarvoor onze hartelijke dank!

Fijne Vakantie
Vandaag start de voorjaarsvakantie en
kunnen alle kinderen en het
schoolpersoneel even een pauze nemen.
Op maandag 9 mei hebben de leerkrachten
een studiedag en de kinderen dus nog een
dag vrij.
Op dinsdag 10 mei openen we weer de
deur voor alle kinderen.

