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1. Studiedagen volgende week
Aanstaande maandag 15 januari zijn alle
kinderen vrij van school. Het team gaat aan de
slag met Engels en de visie hierop. Onder
begeleiding van Lauren Salomons zullen de
leerkrachten hiermee aan de slag gaan. ’s
Middags staan het lezen en de groepsplannen
centraal.
Vrijdag 19 januari hebben de kinderen van
groep 1 t/m 4 vrij van school. De onderbouw
gaat dan aan de slag met Taakspel en de
rapporten.
Komend schooljaar zullen we beter rekening
houden met spreiding van deze studiedagen,
zodat er geen twee in dezelfde week vallen.

2. Groep 6 een ochtend als ”brugklas”
Wanneer een leerkracht ziek is, zoals deze
week het geval, is er een PIO-invalpool die een
invaller beschikbaar heeft voor de school.
Helaas is er niet altijd een invaller
beschikbaar, zoals ook afgelopen woensdag.
Deze ochtend kregen de kinderen van groep 6,
net als in de brugklas, elk uur een andere
leerkracht. Met veel plezier kijken de kinderen
en Juf Michelle, juf Marlies, meester Martijn
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en juf Elies terug op deze ochtend. We hopen
dat juf Ekke volgende week weer hersteld is.
3. Leerlingenraad
Vandaag heeft de eerste vergadering van de
leerlingenraad plaatsgevonden. De leerlingen
hebben met elkaar en met elkaars ideeën
kennis gemaakt en er zijn vergaderafspraken
gemaakt. Volgende week kunt u meer lezen
over wat er is besproken. Het was een leuke
bijeenkomst.
4. Voetbaltoernooi
Vanaf maart vindt het schoolvoetbaltoernooi
weer plaats. De data zijn als volgt
(woensdagmiddagen):
*7 maart 2018:
*14 maart 2018:
*21 maart 2018:

*28 maart 2018:

*11 april 2018:

*18 april 2018:

groepen 7/8 gemengd
groepen 3/4 gemengd
groepen 5/6 gemengd
en meisjes en groepen
7/8 meisjes
reserve dag i.v.m.
weersomstandigheden
of andere zaken
finaledag groepen 5/6
gemengd en meisjes
en 7/8 gemengd en
meisjes
reserve dag i.v.m.
weersomstandigheden
of andere zaken

Komende week kunt u uw kind nog
inschrijven. Voor de onder/middenbouw
(groep 3, 4, 5) hangt de lijst bij de deur van de
klas. De bovenbouw kinderen schrijven
zichzelf in bij de leerkracht. Voorwaarden
voor deelname van een team zijn een
(volwassen) coach en een scheidsrechter. Wilt
u dit doen, laat dit dan weten aan de
leerkracht van uw kind!

5. Kerstbingo lezen in groep 6
De kinderen van groep 6 hebben een
bingokaart meegekregen om tijdens de
vakantie toch nog lekker te kunnen lezen!! De
bedoeling was om foto’s te maken van de
verschillende opdrachten en deze mee naar
school te nemen.

6. Brikki in groep1/2
Afgelopen week hebben wij in de
kleutergroepen gewerkt aan het project
‘Brikki’ van Kunst Centraal.
Brikki is een leeuwtje dat alles kan. Afgelopen
donderdag is er een workshopleider van
Cinekid op school geweest die samen met de
kinderen korte verhaaltjes heeft verzonnen
waarin Brikki de hoofdrol speelt.
Er is in kleine groepjes gewerkt aan een
animatiefilm. De andere groepjes gingen
onder begeleiding van een hulpouder en een
stagiaire ook met Brikki aan het werk. Zij
hebben verhaaltjes op de computer gemaakt,
Brikki getekend en Brikki geknutseld.
Wilt u meer lezen over dit project? Kijk dan op
www.Brikki.nl. De filmpjes van onze school
kunt u ook op deze site bekijken.

lezen in bad

iemand voorlezen
Hierboven een paar foto’s die Dean genomen
heeft 

7. Project Kunst voor groep 3 en 4
Komende week gaat het project van Kunst
Centraal voor de groepen 3 en 4 op dinsdag
niet door. Dit schooljaar gaan de kinderen van
groep 3 en 4 samen een ander project doen
op een middag wat met kunst te maken heeft.
Ook hebben we een leuk vooruitzicht want op
maandag 26 maart gaan we naar theater de
Slinger. We hebben hulp nodig van een paar
ouders om mee te lopen naar het theater.
Leuk voor u: Als u zich opgeeft mag u ook
meegenieten van de theatervoorstelling!
Graag even doorgeven via de mail aan juf
Karin (voor groep 3) en juf Nienke (voor groep
4). Er mogen maar een paar ouders mee i.v.m.
de plaatsen in het theater. Wie het eerst
komt…
De voorstelling is van 11.00 uur-11.50 uur. We
vertrekken lopend vanaf school rond half 11
en zijn rond 12.15uur terug op school.
8. Trefwoord en het stiltehoekje in de
week van 8 januari t/m week 23
februari 2018.
De leerlingen maken in onze methode voor
levensbeschouwing “ Trefwoord” kennis met
Bijbelverhalen en vergelijkingen waarin
‘ontmoetingen met anderen’ en een ‘kans
verdienen voor een nieuwe toekomst’
centraal staan.
Het stiltehoekje in de aula laat het
volgende tafereel zien:
Op een houten plank staan poppen die om
zich heen kijken. Op de achtergrond,
tussen de klimop, een grote afbeelding
waar een klein plantje gekoesterd wordt.
De poppetjes zijn zo neergezet dat ze echt
om zich heen kijken. De poppen stellen
onder andere familie, klasgenoten en/of
speelkameraadjes voor. In het midden van
de houten plank een kaars in een stolp en
onder de stolp een rond papier met de
begintekst van het liedje: ‘Kijk eens om je
heen’.

De grote afbeelding op de achtergrond
vertelt ons dat we elkaar zouden kunnen
behoeden en koesteren. Iedereen is
kwetsbaar. Dat we zorg dragen voor
elkaar. Blij zijn met de talenten van de
ander en elkaars zorgen delen. De klimop
op de kijktafel staat symbool voor 'trouw'.
Klimop hecht zich overal aan vast, laat niet
in de steek….
Neem gerust een kijkje in het stiltehoekje.
Juliëtte v.d. Putte
9. Toestemming onderzoek juf Juliette
In de bijlage bij deze nieuwsbrief informatie
over een intern onderzoek naar het
reflecteren van leerlingen bij ons op school.

