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1. Open podium

Aanstaande woensdag 21 februari staat
het tweede open podium van dit jaar
gepland. U bent Van Harte welkom om
hier naar te komen kijken in de gymzaal!
Groep 1: 08:45 – 09:30
Groep 1/2 EM
Groep 4
Groep 5
Groep 7b

Groep 2: 09:45 – 10:30
Groep 1/2 KJ
Groep 3
Groep 6
Groep 8
Groep 7a

2. Rapporten en oudergesprekken
Vandaag krijgen de kinderen van groep 3 t/m
8 het rapport mee naar huis.
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen dit keer
een evaluatieformulier mee naar huis. We
willen u vragen om dit formulier met uw
kind(eren) in te vullen en mee te nemen naar
de oudergesprekken. Kinderen van groep 8
nemen het weer mee terug naar school.
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U kunt zich inschrijven voor de gesprekken via
Digiduif vanaf vrijdag 16 februari 16.00 uur tot
en met zondag 18 februari 21.00 uur.

3. Vervangingen bij ziekte
Het zal u niet zijn ontgaan dat ook de griepgolf
onze school heeft bereikt. Dit heeft ervoor
gezorgd dat we afgelopen week ouders
hebben moeten verzoeken om hun kind(eren)
thuis te houden. Dit is onze laatste optie in het
kader van vervanging bij ziekte. In het
algemeen schakelen wij eerst de
vervangingspoule in en vervolgens kijken we
ook nog intern of we de vervanging kunnen
regelen. Als dat niet lukt dan verdelen we de
kinderen ook wel over andere groepen. Dit
laatste is niet altijd wenselijk en qua
groepsgrootte niet altijd haalbaar. De laatste
weken hebben we te maken met ziekte bij
onze eigen leerkrachten en bij de invallers,
waardoor de eerste opties wegvallen. Wij
hopen dat de griepgolf snel minder wordt en
dat we na de voorjaarsvakantie weer optimaal
kunnen werken. Het ziet er naar uit dat we tot
aan de vakantie nog wat wisselingen zullen
hebben. Onze excuses voor het ongemak.
4. Schoolkorfbal
Op woensdagmiddag 4 april wordt er een
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd voor de
groepen 3, 4, 6 en 8.
Komende weken wordt in de klassen
geïnventariseerd of er genoeg kinderen met
interesse zijn om een team te kunnen vormen.
Mocht uw kind thuis aangeven mee te willen
doen dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht
van uw kind.

Als wij teams gaan inschrijven dan zijn we ook
op zoek naar coaches. Als u dit eventueel zou
willen doen voor het team van uw kind, geef
dit dan ook aan bij de leerkracht van uw kind.
5. Thema Winter.
In de kleutergroepen werken we tot de
krokusvakantie over het thema winter.
Hieronder een aantal foto’s van de
kleutergroepen. De kinderen maken een
vogelhuisje, kralenplanken over de winter en
met tekenen zichzelf in de sneeuw met witte
vingerverf!

6. Natuur les in groep 7B
Afgelopen woensdag heeft groep 7b
onderzoek gedaan naar de Kerkuil en de
braakbal.
-

Waar leeft de Kerkuil?
Wat eet de Kerkuil?
Wat is een braakbal?
Hoeveel botjes zitten er in de
braakbal?
Welk voedselketen hoort bij de
Kerkuil?
Welke botjes zie je en wat voor botjes
zijn het dan?

De meeste antwoorden kwamen uit de
braakballen. En nee, dat vinden wij niet vies,
dat vinden wij alleen maar heel bijzonder!

7. Valentijnsdag
9. Wiskunde prijs voor Milou uit 7A

Groep 7B wenst iedereen
een hele fijne Valentijn!!

Onlangs was er een open avond op college de
Heemlanden in Houten. Tijdens deze avond
was er ook een wiskunde quiz. Milou uit groep
7A heeft hiermee een prijs gewonnen.
Afgelopen donderdag 15 februari kwam
meneer Bos van de Heemlanden deze
persoonlijk aan Milou overhandigen. Milou
van harte gefeliciteerd met je prijs!

8. Leerlingenraad
De leerlingenraad is een groep waar kinderen
in zitten van groep 5 t/m 8.
Onder leiding van meester Martijn (Directeur).
De kinderen die in de leerlingenraad zitten
zijn: Nora en Bart uit groep 5, Lea en Mees uit
groep 6, Elisa uit groep 7a en Teun uit groep
7b, en Geertje en Taco uit groep 8.
We hebben al twee vergaderingen gehad.
Daar hebben we ideeën in besproken voor
over het hele jaar. Dit vinden we als kinderen
van de leerlingenraad: “We vinden het leuk
dat we gekozen zijn en we zijn blij dat we als
kinderen iets kunnen betekenen voor de
school!”

Groeten van de leerlingenraad

10. Spreekbeurt over Valentijnsdag
Afgelopen
woensdag hield
Roos van de
Berg een
spreekbeurt
over
Valentijnsdag.
Groep 7a was
opgedeeld over
de verschillende
groepen. Om
10.45 uur
kwamen alle
kinderen naar
groep 6, waar
Roos haar

spreekbeurt hield voor 42 kinderen. Hoe knap
is dat!! Een groot compliment voor Roos, die
er in slaagde de aandacht vast te houden van
alle 42 kinderen . Ze deelde snoepharten uit
en als opdracht moest iedereen een
compliment maken voor een ander.
11. Olympische spelen in groep 3
In groep 3 gaat ons thema over de Olympische
Spelen. Iedere dag worden de foto’s uit de
krant besproken en als het even lukt een
stukje van een wedstrijd bekeken als
Nederland schaatst. Wat hebben we er al veel
over geleerd en wat een enthousiasme bij de
kinderen. Ze weten dat er verschillende
afstanden zijn. En dat bijvoorbeeld de afstand
10 kilometer ongeveer net zo ver is als keihard
naar Utrecht schaatsen. Maar ook leren ze de
Engelse woorden bij het begin van de
wedstrijd: go to the start, ready and ….. PANG!
Daar gaan ze. En zo zijn er nog veel meer
Engelse woorden. Verder weten ze o.a. hoe
het werkt op een schaatsbaan, bij de
skischans, en waarom er een dweilpauze is en
wat die zwarte streep op de baan is die
beweegt terwijl ze schaatsen.
Kom maar eens kijken bij onze klas, bij de trap
en op de gang
want de kinderen
hebben mooie
kunstwerken
gemaakt en
verhalen en
woorden
geschreven. Ze
kunnen er ook
heel veel over
vertellen. Echt
heel knap!

12. Vastentijd
Vorige week vrijdag hadden we een gezellige
dag met het carnaval. Na deze periode start
de vastentijd. Op school starten wij op
maandag 5 maart (direct na de vakantie) met
het vastenproject vanuit de kerk. Dit jaar zal
de opbrengst naar Zambia gaan. Op dinsdag 6
maart zal een gastspreker op school komen
om over Zambia te vertellen. Hierna gaan de
kinderen in hun eigen klassen over Zambia
werken. Omdat ook dichtbij huis veel mensen
in armoede leven, staan we dit jaar ook stil bij
de voedselbank in Houten.
Hoe we dit gaan vormgeven komt later terug
in de nieuwsbrief. Wel vragen wij u om alvast
donderdagavond 22 maart te reserveren in
uw agenda voor de jaarlijkse
vastenactiemarkt. Ook hierover ontvangt u
later meer informatie.

