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Belangrijke data:
woensdag
vrijdag
dinsdag
donderdag

23 januari
25 januari
29 januari
31 januari

voorleesontbijt
groep 1 en 2 vrij
schoonmaakavond groep 2, 4, 6 en 8
uitgifte Opsteker nummer 10

groep 1 t/m 8
groep 1 en 2
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari starten we met z’n allen in de schoolzaal. In de schoolzaal worden de voorlezers
voorgesteld en we doen nog een spel/quiz en een toneelstukje met lied. De peuters van Kids First zullen ook
hierbij aanwezig zijn. Ook ouders zijn van 8:30-8:45 uur welkom om de introductie van deze dag mee te
maken. 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 dat willen mogen verkleed op school komen. Het wordt vast weer een leuk feestje!

Meester Herman
Vanaf dinsdag 22 januari is meester Herman een paar dagen afwezig. In het ziekenhuis gaan ze de
neusholtes schoonmaken. In de loop van week 5 hoopt hij weer aanwezig te zijn.

De techniekklas
Maandag 14 januari zijn we gestart met de techniekklas. Drie leerlingen van onze school gaan naar het
Hondsrugcollege. Zij volgen daar o.a. technieklessen.

Naschoolseopvang
In overleg met Kids First gaan we op onze school een ruimte voor de oudere leerlingen inrichten. Zo trachten
we aan hun vraag te voldoen. Sander Kikkert zorgt dat de wanden een
fris kleurtje krijgen. De inrichting zal verzorgd worden door Kids First.

Toetsen
Twee keer per jaar maken de leerlingen landelijk genormeerde toetsen
van het Cito voor bv. rekenen, (begrijpend) lezen en spelling. 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 4, 5 en 6.

Ateliers op de Kiel
Maandag stappen de leerlingen van groep 5 op de fiets. Zij gaan onderbeleiding van meester Herman naar
CBS De Kiel. Daar worden de handen uit de mouwen gestoken. Samen met juf Alie gaan we daar allerlei
knutselactiviteiten doen. De leerlingen krijgen vrijdag een brief mee.

Nieuws van Kids First
De kerstvakantie is al weer 2 weken voorbij en we zijn al druk bezig geweest met werkjes
over het Thema : Hatsjoe!
Bewegen vinden wij belangrijk en wij gaan dan ook graag even buiten spelen. Soms regent
het en worden we vies of nat. Zou u uw kind evt. een extra setje kleren mee willen geven in
de tas?
Heeft u nog regenlaarsjes liggen die niet meer passen of u doet ze weg? mogen wij ze dan
hebben? dat scheelt heel vaak een paar natte voeten, alvast bedankt. 23 januari doen wij
mee met het voorleesontbijt, de kinderen mogen in pyama op school komen!! De briefje's hierover gaan deze
week mee naar huis.
Op het moment zijn Priscille en Yvette bezig met de cusus VVE van UK en PUK.
Dit is een programma speciaal bedoeld voor kinderen van 0-4 jaar op
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het programma en de thema's sluiten aan
op de allerdaagse handelingen . Taalontwikkeling is er een belangrijk onderdeel van,
dit om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de basischool en evt.
onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te verminderen. (VVE= Voor- en
vroegschoolse educatie). Alle thema’s zijn uitgewerkt rondom de pop PUK, die is te
vinden bij ons op de groep
We gaan hier de komende tijd mee werken.

Nieuws van de Blije Handjes Club
We hebben de eerste activiteit van 2019 weer met een
opkomst van ongeveer 40 kinderen gehad. We
hebben een bingo middag georganiseerd. Waar echt
prijsjes gewonnen konden worden. We hebben ook
prachtige prijsjes van Loflie Prints mogen ontvangen.
Dank je wel Loflie Prints. Er werd enorm fanatiek
gespeeld want ieder kind wou wel een prijs. Maar wat
de kinderen niet wisten! We hadden voor ieder kind
een prijsje. Wij kijken terug op een super geslaagde middag.
Nu gaan we weer iets nieuws bedenken wat we 20 februari gaan doen. Wij
hopen dat de kinderen dan ook weer komen.

Werken aan wat werkt
Ik kan goed om hulp vragen als dat nodig is
Op school gaan we goed letten op kinderen die om hulp vragen als ze er zelf niet
uitkomen. Sommige kinderen vinden het vervelend om hulp te vragen omdat ze bang zijn
voor ‘dom’ uitgemaakt te worden. Andere kinderen vragen heel vaak hulp, uit onzekerheid
over hun eigen kunnen. “Wat goed dat je aan mij vroeg om je te helpen bij het pakken van
de hagelslag bovenin de kast. Je probeerde het zelf, maar ik ben een beetje langer!” “Ik
zag dat je me eigenlijk wat wilde vragen, maar het toch zelf eerst ging proberen. Een
kanjer ben je!”

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
We zijn weer van start gegaan na de kerstvakantie en beginnen deze week met een nieuw thema! Op de
thematafel staat het boek ‘Een huis voor Harry’, het boek wat centraal staat tijdens de nationale voorleesweek.
Het thema van het boek is huizen/verdwalen/vriendschap. Op woensdag 23 januari hebben wij daarom ook
het voorleesontbijt. Wij kiezen ervoor om met de kinderen te gaan “verdwalen” tijdens de opening in de grote
zaal. Ook ouders zijn van 8:30-8:45 uur welkom om de introductie van deze dag mee te maken. 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 dat willen mogen
verkleed op school komen. Het wordt vast weer een leuk
feestje! De peuters van Kids First doen ook mee aan
het voorleesontbijt en zijn ook bij de gezamenlijke
opening. Omdat we het ook over ‘huizen’ hebben, gaan
we tijdens dit project een rondje lopen door de wijk om te
zien wat voor huizen er in onze buurt staan. Vanaf deze
maand willen we inloopochtenden gaan houden op
woensdag. Eén keer per maand bent u welkom in de
klas om van 8:30-8:45 uur samen met uw kind een
boekje te lezen of een spelletje te doen. De leerkracht
geeft op dat moment aan wat er samen te beleven valt in
de klas. Na dit kwartier gaan de kinderen weer in de
kring en ouders naar huis. Tot ziens met de inloop in groep 1 en 2, deze maand op 30 januari!

Groep 3 en 4
Een week na de kerstvakantie zijn we begonnen met de cito toetsen in beide groepen. De toets van rekenen is
inmiddels gemaakt. De kinderen vinden dit vaak toch nog erg spannend, maar ze doen allemaal ontzettend
goed hun best. In groep 3 zijn we begonnen met kern 6. De lijst met woordjes zijn mee naar huis gegaan. Wilt
u deze af en toe oefenen met uw kind. In groep vier zijn we begonnen met thema vier van taal. We oefenen
met tegenstellingen door zinnen te maken met het woordje maar. Ook hebben we geleerd wat een
routebeschrijving is en hoe je deze zelf kunt maken.

Groep 5 en 6
Inmiddels zitten de eerste weken van het nieuwe jaar er al weer op. Gelukkig is iedereen gezond en wel weer
op school gekomen. Ook hebben we juf Deniece mogen verwelkomen. Zij is inmiddels ook gestart in onze
groep. Juf Deniece, we wensen je een fijne tijd bij ons, en hopen dat je je gauw thuis voelt bij ons! We zijn
alweer druk aan het werk. Afgelopen en aankomende week zijn we aan het werk met de Cito-toetsen. De
kinderen doen goed hun best. Binnenkort start ons leesproject; het leesvirus. De kinderen hebben daar
afgelopen woensdag een introductie op gehad. Woensdag 23 januari gaan we met elkaar gezellig ontbijten op
school. De kinderen mogen verkleed op school komen, als ze dat leuk vinden. Onder het eten worden ze
gezellig voorgelezen. We hopen op een gezellige morgen.

Groep 7 en 8
De eerste Opsteker van 2019 ligt voor u. Zo na de Kerstvakantie kijken we terug op een heel mooi Kerstfeest!
Wat hebben jullie allemaal je best gedaan, jongens en meiden! Vele ouders, opa’s en oma’s en andere
belangstellenden hebben van jullie toneelstukjes en muziek genoten. Hopelijk is voor iedereen het nieuwe jaar
ook goed begonnen!
De eerste maandag na de vakantie is, i.v.m. het vertrek van juf Ciska, juf
Deniece in onze groep gestart. Juf Jolande is er ook vaak op woensdag en
vrijdag, fijn dat we haar steeds vaker zien.
We zitten inmiddels middenin de Cito’s, dus de Kerstvakantie lijkt alweer
lang geleden.
Gelukkig staan er ook nog leukere dingen op het programma de komende
tijd, zoals op aanstaande maandag 21 januari een Dance-voorstelling in
Aalden.
We worden om 10:00 uur in Aalden verwacht en vertrekken om 9:40 uur
van school. De Dance workshop zal ongeveer 2,5 uur duren. Heeft u zin en
tijd om mee te rijden graag aanmelden bij juf Jeannette of juf Deniece.
Verder is op woensdag 23 januari is het jaarlijkse voorleesontbijt. Alle ouders zijn welkom van 8:30-8:45 uur in
de grote zaal voor de introductie. Daarna ontbijten we met de kinderen en wordt er uiteraard veel aandacht
aan het voorlezen besteed. Hopelijk tot ziens de 23e!

Verjaardagen
vrijdag
25 januari
maandag 28 januari
dinsdag 29 januari
dinsdag 29 januari
woensdag 30 januari

Kick Vink
Dion Schuiling
Elisa Oving
Maurice Prinsen
Jaylynn Alting

groep 1
groep 1
groep 2
groep 7
groep 2

