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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 27,40 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
maandag 22 januari
maandag 22 januari
woensdag 24 januari
vrijdag 26 januari

nascholing onderbouwleerkrachten
kinderen groep 1 en 2 vrij
voorleesontbijt
kinderen groep 1 en 2 vrij

juf Ina en juf Marjan
groep 1 en 2
groep 1 t/m 8
groep 1 en 2

Nieuws uit het team
Een terugblik op de Kerstfair
Het was op donderdag 21 december een drukte van belang op ons schoolplein. Volgens velen was het nog
nooit zo druk geweest. Volwassenen en kinderen genoten van de activiteiten die op het plein georganiseerd
waren. We willen alle ouders en kinderen bedanken die ons die dag geholpen hebben.
Aan het eind van de kerstfair maakte de activiteitencommissie bekend dat ze een bedrag van 250 euro
beschikbaar stelde voor de nieuwe schommelmand. Dit geld was nog over van de worstenactie.

Zelf een broodje bakken
Heerlijk.

Pony rijden. Best Spannend.

Zingen op een groot podium.

Toetsen
Twee keer per jaar maken alle leerlingen landelijk genormeerde toetsen van het Cito voor bv. rekenen,
(begrijpend) lezen, spelling en taal. De resultaten van deze toetsen worden op school in de computer
ingevoerd. Op deze manier krijgen we een goed beeld over de ontwikkeling van de kinderen door de jaren
heen. Het stelt ons tevens in staat te bekijken op welk niveau een kind/groep scoort om zo tijdig problemen
te signaleren en hulp te kunnen bieden. De toetsen worden afgenomen in week 3, 4 en 5.

Presenteren
Veel kinderen vinden het moeilijk en spannend om een presentatie te houden. Daarom is het zinvol om al
vanaf groep 1 te beginnen met
mondelinge presentaties. Dit is ook één
van de redenen dat we in schoolzaal
weekopeningen organiseren. Alle
groepen krijgen minstens drie keer per
schooljaar de mogelijkheid om iets te
presenteren. Afgelopen maandag was
groep 3/4 aan de beurt.Juf Anita en de
leerlingen hebben zich in week 2
voorbereid op de weekopening. Op maandagmorgen konden de leerlingen van groep 3/4 aan de ouders en
de overige leerlingen laten zien wat ze allemaal geoefend hadden.

Chromebooks
De eerste 25 chromebooks zijn door onze conciërge geïnstalleerd. De chromebooks zijn verdeeld over drie
groepen. Deze week worden ze al volop ingezet.

Levelwerk
Wij hebben afgelopen jaar levelwerk gekregen.
Levelwerk is wat uitdaging voor slimmere kinderen.
Juf Tineke bespreekt het met ons als we klaar zijn, en
hoeveel we moeten maken. Groep vijf: Flore en Julia
hebben rekenpuzzels en superdenkwerk.
Groep zes: Ingrid en Maurice hebben rekentijger en
superdenkwerk. Wij vinden het levelwerk leuk en moeilijk
genoeg. Wij hebben ook leuke spelletjes, zoals Tipover en
Airport. Dat zijn moeilijkere spelletjes. We hebben vaak
een week de tijd om bepaalde bladzijden te maken. En we
moeten het zelf nakijken. En soms mogen onze ouders op
school komen kijken. En als we naar juf Tineke gaan dan
moeten we onze weektaak meenemen.
(groetjes van Flore, Julia, Ingrid en Maurice)

Voorleesontbijt
Op woensdag 24 januari start de nationale voorleesweek. En zoals ieder jaar,
begint die week met het grote voorleesontbijt! Ook dit jaar doen we weer mee.
Om half negen starten we samen in de grote zaal (en als u wilt komen kijken,
u bent van harte welkom!), daarna gaan we naar de klas en gaan daar samen
ontbijten en worden we voorgelezen. Dit is altijd ontzettend gezellig en leuk!
Uw kind hoeft dus thuis niet te eten, dat doen we op school. Ze hoeven ook
niets mee te nemen voor dit ontbijt. Als ze om tien uur wat fruit willen eten kunt
u dit natuurlijk wel meegeven. Kinderen die dit willen, mogen in hun pyjama op
school komen! Het thema is slapen en het boek wat in de onderbouw
voorgelezen wordt heet “Stttt de tijger slaapt”! Het wordt vast weer een leuk
feestje!
De peuters van Kids First komen ’s morgens ook naar de opening van het voorleesontbijt.

Specialist het jonge kind
Maandag 22 januari is de laatste cursusdag van de Opleiding “specialist het jonge kind”. Juf Marjan en juf
Ina mogen dan hun diploma in ontvangst nemen. Wij zijn trots op onze juffen en feliciteren ze van harte met
hun diploma.

Nieuws van de activiteitencommissie
Na de voorjaarsvakantie op maandag 5 maart starten we weer met onze jaarlijkse droge worsten actie in
samenwerking met slagerij Knol. De kinderen krijgen lijsten mee en moeten deze weer inleveren op uiterlijk
maandag 19 maart. De worsten kosten net als vorig jaar 1 droge worst voor € 2,- en 3 droge worsten voor
€ 5,- . De opbrengst gaat naar de activiteitencommissie.

Nieuws van Pinokkio / Kids First
Een nieuw jaar een nieuw begin.
Pinokkio is per 2 januari 2018 Kids First geworden, we zijn erg blij dat we mogen blijven en dat onze locatie
open blijft.
Helaas moesten we wel afscheid nemen van 2 lieve collega's Miranda Boekholt en Janet Komduur.
We willen jullie bedanken voor de fijne samenwerking & jullie inzet! We wensen jullie alle goeds voor de
toekomst.
Kids First biedt, peuteropvang, kinderdagopvang & bso aan. Voor informatie kom gerust eens langs op de
groep.
Groetjes Team Kids First:
Priscilla Kanninga
Marianne Alting

Kikaberen
Vanaf deze week zijn de Kikaberen te bestellen!
De grote beren kosten €7,95 en de kleine beren
kosten €5,95. De opbrengst gaat natuurlijk naar
Kika, net zoals ons zendingsgeld. Op deze manier
hopen wij een steentje te kunnen bijdragen aan
Kinderen Kankervrij. De bestellijsten en verdere
uitleg hierover hangen bij beide ingangen van de
school.
Ook hangt er een meter waarop we mooi kunnen zien
hoeveel geld we in totaal al gespaard hebben voor Kika.
We hopen dat we heel wat van deze prachtige,
zachte, knuffelige beren kunnen verkopen, zodat
deze meter snel oploopt! Voor meer informatie
kunt u terecht bij juf Marjan.

Werken aan wat werkt
“Ik durf ook te vertellen als meer mensen luisteren”
Voor sommige kinderen is het heel eng om te vertellen over iets, of te zeggen
wat ze willen als er meer mensen luisteren dan alleen juf, of papa en mama.
Toch kan belangrijk zijn om je ook dan te laten horen! “Iedereen op de
verjaardag luisterde naar je toen je die leuke mop vertelde. Ik vond dat je het
erg knap deed, meid!” “Ik was trots op je, toen je aan tafel tegen je grote broer
vertelde dat jij ook dingen meemaakt op school en erover wilt vertellen

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn begonnen met het leesproject “Ken jij ze al? De toppers uit de
bieb”. De komende weken gaan wij voornamelijk werken over de
kikkerboekjes. Hier gaan we ook over werken, spelen en zingen. De
thematafel in de gang en de ramen in de klas zijn al weer fantastisch
versierd. De kinderen hebben kikkers gevouwen en deze zitten op en
nabij een lelieblad. Dit alles is op het raam geplakt wat erg vrolijk lijkt.
Tamara heeft voor de leuke versieringen gezorgd. Echt prachtig
geworden! Dankjewel Tamara!

Oproep:
We hebben dringend joggingbroekjes nodig voor de kleuters als ze bijv. een ongelukje hebben gehad. Ook
kunnen we shirts of truien goed gebruiken.
Maar ook grotere kinderen hebben soms nog wel eens een ongelukje of ze vallen bijv. in een plas.
Wie heeft wat over in verschillende maten? We zouden er erg blij mee zijn.

Nieuws uit groep 3 en 4
Yes! Eindelijk aan de slag met onze spiksplinternieuwe chromebooks!!!! Deze week hebben we ze voor het
eerst gebruikt, wat een fijne aanwinst voor onze klas. Hiermee kunnen we extra oefenen met de tafels in groep
4. Op dit moment zijn we druk met de tafel van 2, wil iedereen hier ook thuis goed mee oefenen? Via
www.onlineklas.nl lukt dit heel goed! Groep 3 kan heerlijk met Zoem aan de slag op de Chromebooks, ook dat
werkt heel prettig. We hopen dat er snel meer bij komen 
Verder zijn we deze week natuurlijk druk met de citotoetsen. Er wordt hard gewerkt zo in het nieuwe jaar.
Helaas hebben we nog niet van iedereen het briefje voor het rijden naar gym teruggekregen. Ook afgelopen
donderdag konden we vanwege te weinig auto’s niet naar gym. Wil iedereen die zijn rapport nog niet heeft
ingeleverd hier aan denken? Binnenkort gaan de nieuwe rapporten namelijk al weer mee naar huis!

Nieuws uit groep 5 en 6
Wat zijn we alweer hard aan het werk! Deze week zijn we begonnen met de Cito-toetsen. De kinderen werken
hard en serieus, en doen goed hun best.
Het werken met de weektaak gaat al heel goed, de kinderen zijn er al helemaal aan gewend. Ze leren steeds
beter plannen, en denken goed na over hun werk.
Volgende week donderdag staat er een excursie op het programma. We gaan die ochtend naar Museum de
Buitenplaats in Eelde. We zullen hier naartoe gaan met een bus. Deze bus vertrekt ’s morgens om 08.20 uur
bij school. Het is fijn als alle kinderen die ochtend om 08.15 uur op school zijn, zodat we op tijd kunnen
vertrekken. Het is handig als de kinderen even een klein tasje met wat eten en drinken bij zich hebben. Ook
zoek ik nog 1 ouder die met ons mee wil. U kunt zich opgeven bij juf Inge. De verwachting is dat we ongeveer
om 12.15 uur terug zijn. We gaan deze middag dan niet mee naar de sporthal.

Nieuws uit groep 7 en 8
Afgelopen maandag was het zo ver.. de chromebooks zijn voor een deel gearriveerd en
we kunnen ermee aan het werk! Heel fijn dat we nu de beschikking hebben over meer
mogelijkheden om op andere en meer gerichtere manieren te oefenen! Zoals u op de foto
kunt zien, zijn de leerlingen heel geconcentreerd aan het werk. Ook nemen we deze
week de toetsen van ons leerlingvolgsysteem af, zo kunnen we goed de ontwikkeling van
uw kind volgen. Binnenkort worden deze resultaten besproken.

Verjaardagen
zondag 21 januari
maandag 29 januari
maandag 29 januari
dinsdag 30 januari

Ryan Glilissen
Elisa Oving
Maurice Prinsen
Jaylynn Alting

groep 8
groep 1
groep 6
groep 1

