Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 27 januari
weekopening juf Ciska
maandag 27 januari
Studiemiddag(kinderen vrij)
maandag 3 februari
weekopening juf Ina
maandag 10 februari
weekopening juf Anita
maandag 17 februari
weekopening juf Inge
ma-vr 24 t/m 28 februari
voorjaarsvakantie

groep
team
groep
groep
groep
groep

7
2
4
6
1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €12,35 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Leerlingenraad
Veerle, Annabel, Matthijs en Bram vertegenwoordigden dit keer de leerlingen. We hebben
gesproken over het gebruik van mobiele telefoons op het plein. Een mobiele telefoon mag je
meenemen naar school. Wanneer je binnen bent worden de telefoons centraal bewaard. Verder
hebben we gesproken over de voetbalbak. Hoe houden we de bak schoon? Er zijn meer punten
aan de orde geweest. Binnenkort leest een vertegenwoordiger het verslag voor in de klas.
De gangkaart e.d.
Meester Bert is druk bezig met het maken van de verschillende kaarten. Wanneer je binnenkort
bijvoorbeeld in de schoolzaal gaat werken heb je een schoolzaalkaart bij je. Je weet dan precies
wat de regels zijn. Erg handig. Zorg ervoor dat je de kaarten niet kwijt raakt.
Studiemiddag
Maandag gaan de leerkrachten weer flink aan de studie. Dit keer
gaan ze in het groepsplan beschrijven hoe ze de leerlingen het
beste kunnen helpen. De één heeft wat meer uitleg bij rekenen
nodig. De ander is goed in lezen en heeft daarom minder
instructie nodig. Al deze zaken schrijven we op. We doen dit
gezamenlijk, zodat we elkaar kunnen helpen bij het maken van
deze plannen.
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 hebben een ziekenhoek in de klas.
Artsen, verpleegsters vliegen heen en weer om alle kinderen weer beter te maken.
De kinderen vinden het allemaal reuze interessant.
Deze en volgende week gaan we nog verder met het thema ziek zijn.
Deze week gaat gr. 1 gaat pillendozen knippen en plakken van 1 t/m 5 en gr. 2 gaat een
dokterskoffer vouwen.
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Volgende week gaat gr. 1 een tube zalf maken van een
keukenrol en gr. 2 gaat een zuster maken van een
keukenrol.Afgelopen dinsdag is het kleine babybroertje
van Lian bij ons in de klas in bad geweest.
De kinderen reageerden enthousiast en stelden veel
vragen.
Ze hebben weer veel geleerd (zie ook foto’s website).
Ook hebben we woensdag het voorleesontbijt gehad.
Het houdt dan nog steeds niet op met leuke dingen doen,
want volgende week woensdag
gaan we met gr. 1 en 2 naar de bieb.
Wie wil ons naar de bieb brengen en weer halen? We
moeten er om 11 uur zijn en het duurt ongeveer een uurtje. Dus om 12 uur kunnen we weer
gehaald worden.
Wilt u even aangeven als u kunt rijden?
Oproep: Wie spaart er eierdozen, keukenrollen en plastic tassen?
Wij hebben de materialen weer hard nodig. Wilt u ze meegeven aan uw kind?
Nieuws uit groep 3 en 4
De afgelopen twee weken zijn we druk bezig geweest met de Cito-toetsen.
Vandaag maken we de laatste toets voor groep 4 af. Loop gerust binnen
voor de resultaten. Volgende week beginnen we met kern 7 van Veilig leren
lezen in groep 3. En groep 4 begint alweer met thema 7 van taal. De nieuwe
spellingwoordjes gaan ook volgende week weer mee naar huis. Wilt u deze
af en toe met uw kind oefenen. Het voorleesontbijt gisteren was een groot
feest. Juf Rozjin heeft een verhaal voorgelezen over een egel en een haas.
De kinderen hebben heerlijk gegeten.
Nieuws uit groep 5 en 6
Zoals we in de vorige Opsteker al vertelden, zijn we erg druk met de Cito-toetsen. Het is hard
werken, maar alle kinderen doen heel goed hun best. Na deze week zijn we klaar met de
toetsen. Gelukkig is er ook nog tijd voor wat leuks. Afgelopen woensdag hebben we het
voorleesontbijt gehad. Camille, Veerle en Step vertellen hier iets over. Het voorleesontbijt is
gezellig. Er is bijna nooit ruzie. En je kan lekker eten! Bij ons heeft Beppie voorgelezen. En als
beloning kreeg Beppie chocolaatjes. En Beppie heeft in het boek voorgelezen: Dieren bij de
dokter. We vonden het heel leuk!
Nieuws uit groep 7 en 8
Het is héél rustig in de groep.. er wordt zo hard gewerkt! Gelukkig is er
tussen alle toetsen en het oefenen voor de Cito eindtoets ook tijd voor wat
ontspanning. Met juf Rozemarijn hebben de kinderen afgelopen week een
aantal proefjes en experimenten gedaan met water. Ze hebben allerlei
dingen ontdekt!
Graag nog even een opmerking van ‘huishoudelijke ’aard: de kinderen
hebben allemaal een map waar hun huiswerk in hoort te zitten. Soms is de
map thuis als er voor aardrijkskunde of een ander vak leerbladen worden
meegegeven. Wilt u er op letten dat uw kind deze bladen dan ook in de
huiswerkmap stopt? Zo raakt het niet kwijt en dat voorkomt veel gedoe!

Hiep hiep hoera!!
zaterdag 25 januari
woensdag 29 januari
vrijdag 31 januari
dinsdag 4 februari
zaterdag 8 februari
zondag 9 februari
woensdag 12 februari
woensdag 19 februari
donderdag 20 februari

Jaimy Schoonbeek
Maurice Prinsen
Lianne Kloosterman
Silverster de Lange
Sil Vollebregt
Tom de Jonge
Ingrid Katerberg
Leroy Lapore
Sanne Zwiers
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