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1. Carnaval op school
Op de kalender staat een verkeerde datum
voor het Carnaval op school. We vieren dit
jaar Carnaval op school op vrijdag 9 februari,
voorafgaand aan het echte carnavalsweekend.
De kinderen mogen deze dag verkleed op
school komen.
Er zal op 9 februari geen Open Podium zijn,
zoals eerder vermeld in de jaarplanner. Het
Open Podium zal zijn op woensdag 23
februari. Tijden hiervoor volgen nog.
2. Ouderhulp gevraagd bij groep 1 en 2.
Aanstaande vrijdag 9 februari vieren wij
Carnaval op school.
Tijdens deze ochtend willen wij met de
kleuters gezelschapsspelletjes gaan doen.
Hiervoor hebben wij een aantal hulpouders
nodig.

3. De nationale voorleeswedstrijd 2018
Dinsdag 6 februari gaat groep 7
B naar De Lichtboog om daar
deel te nemen aan de
Nationale Voorleeswedstrijd.
Aan deze wedstrijd doen nog
negen andere basisscholen uit
Houten mee.
Wij worden vertegenwoordigd door Isabel uit
groep 7B die uit “Hopeloos verliefd”
geschreven door Renée Russell zal voorlezen.
Wij wensen haar
allemaal heel veel
succes en zullen
jullie op de hoogte
houden.
4. Tablets in
groep 5
Op woensdagochtend kwamen de kinderen
van groep 5 in de klas en daar stond voor elk
kind een tablet klaar. Ze gingen o.a. aan de
slag met topo en tafels. Kinderen vonden het
erg leuk. We zullen de tablets regelmatig gaan
inzetten in de groep.

Wie wil een groepje begeleiden van 10.45u 11.45u? Bij de kleuterklassen hangt een lijst
waarop u zich kunt inschrijven.
Alvast hartelijk dank!
De kleuterleerkrachten.

Ook in andere groepen worden de tablets
steeds vaker ingezet, zoals hieronder in groep
4:

Jelle, uit groep 2, heeft in de kleutergroepen
samen met zijn moeder een presentatie over
de ruimte gegeven en nu samen in groep 8.
De leerlingen uit groep 8 vonden het
superleuk dat Jelle kwam vertellen over de
ruimte. Met veel plezier luisterden zij
aandachtig naar het verhaal van Jelle. Aan het
einde van de presentatie is Jelle samen met
groep 8 op de foto gegaan.

5.

Sterrenhemel gezien in groep 1 en 2.

Woensdagochtend kregen we bezoek van
meester Rob, sommige kleuters kennen hem
wel van BSO Kindergarden. Meester Rob weet
veel over planeten, sterren en het heelal. Hij
kwam bij ons in de aula de kleutergroepen
laten zien. Met een projector kon hij dit
prachtig laten zien op het plafond. Hij kon er
veel over vertellen en kleuters waren één en
al aandacht. We hebben samen gezocht naar
nieuwe sterrenbeelden en zagen van alles.
Het was erg leuk! Dank aan meester Rob!

8. Tentoonstelling groep 8.
Beste Ouders en verzorgers van groep 8,
De kinderen van groep 8 hebben een
tentoonstelling over Van Gogh.
Op woensdag 7 februari van
kwart over 12 tot kwart voor
1. De kinderen hebben
mooie kunstwerken en
gedichten gemaakt.
Komt u ook kijken?
Hartelijke groeten van Groep 8

6. Rapporten en oudergesprekken
Op vrijdag 16 februari krijgen de kinderen van
groep 3 t/m 8 het rapport mee naar huis.
Wanneer het rapport van uw kind nog thuis
ligt, dan graag meenemen naar school.
In de week van 19 februari-23 februari zullen
de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7
plaatsvinden. Hierover in een volgende
Nieuwsbrief meer informatie over de
inschrijving van de oudergesprekken.
7. Jelle vertelt in groep 8 over de Ruimte

9. De kanjertraining
Met ondersteuning van de Kanjertraining
leren de leerlingen hoe wij met elkaar
omgaan op school. Bij de kleuters wordt
hier al mee begonnen met het
prentenboek ‘Max en het dorp’ en krijgen
de leerlingen in verhaalvorm aangeboden
hoe bepaalde dieren zich gedragen. De
tijger, het aapje, het konijntje en de vogel.
Zij vormen een kader waar de petten/
gedragingen die later beschreven worden
als te doorgeschoten gedrag (op de tijger
na, die blijft te vertrouwen).

De vier petten van de Kanjertraining staan
voor vier typen van doorgeschoten gedrag:
zwart is te dominant, te krachtig. Rood staat
voor te grappig ten koste van anderen, geel is
te angstig en verlegen. De witte pet staat voor
betrouwbaar gedrag. Iedereen zou zijn eigen
kleur moeten combineren met wit. Dan wordt
dominant ondernemend, grappig ten koste
van anderen humoristisch en angstig en
verlegen wordt empathisch en bescheiden.

juf Mariska en juf Ekke (kanjercoördinator/
anti- pestcoördinator)
10. Schoolreisje dinsdag 8 mei
Een paar opties zijn afgevallen…
Het wordt steeds spannender!

