Belangrijke data:
-

Donderdag 18 januari: Luizencontrole.

Jarigen deze week:
-

13
13
16
18

januari:
januari:
januari:
januari:

Kaeden Heite uit groep 8
Mariska de Velde Harsenhorst uit groep 1/2
Karlijn van Bergen uit groep 6
Thalita van den Brink uit groep 5

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 25 januari 2018

Kanjerregel volgende week:
-

We vertrouwen elkaar.

Gelukkig nieuwjaar!!!
We zijn blij dat we het nieuwe jaar op een goede manier weer hebben kunnen beginnen.
Afgezien van een paar grieppatiënten waren alle kinderen weer aanwezig. Natuurlijk
wensen we u allemaal nogmaals een heel voorspoedig 2018 toe. Laten we hopen dat het
een voortvarend jaar wordt, zeker als het gaat over onze nieuwbouw. Wij zijn al weer
druk van start gegaan. Deze donderdagmiddag staat de eerste teamvergadering van
2018 op het programma. We gaan hierin onder andere praten over onze schoolregels.
We willen deze eens goed onder de loep nemen. We nemen in deze discussie de

uitkomsten mee van het panelgesprek ‘normen, waarden en regels’. Intussen gaan we
volgende week al weer aan de slag met de voorbereiding van het tweede panelgesprek
dit jaar. Deze zal gaan over onderwijsondersteuning door ouders. Ook voor dit
panelgesprek geldt dat u zomaar gebeld kunt worden of u aan dit gesprek deel wilt
nemen. Dit bellen wordt gedaan door de ouders van de regiegroep. We hopen dat u net
zo positief reageert als de ouders van het eerste panelgesprek.

Goede start 2018
We zijn blij dat we kunnen melden dat juf Yvonne in elk geval positief aan het jaar 2018
is begonnen. Zij is druk bezig haar lesgevende taken weer wat op te pakken. Dit
betekent dat u haar de komende tijd hopelijk steeds meer in groep 7 zult zien. We
wachten even af hoe het juf Yvonne allemaal zal bekomen. Maar we hebben er
vertrouwen in dat alles goed zal gaan.

Nieuws van de luizencommissie
Beste ouders/verzorgers,
Aankomende donderdag 18 januari willen we graag weer alle kinderen controleren op
luizen / neten. Zou u daarom het haar van uw kind
woensdag of donderdagochtend willen wassen? Ook zou u ons helpen door geen
gel/haarlak in het haar van uw kind te doen en de lange
haren gewoon los te laten of in een eenvoudige staart vast te maken.
Mocht u meer informatie over luizen willen, dan kunt u kijken op:
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl.
Feiten over hoofdluis:
- Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-ophaar contact is de enige manier om het op te lopen.
- De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte
lichamelijke hygiëne heeft het dus niets te maken.
- Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet
overleven op mensen en mensenluizen kunnen niet overleven op dieren..
- Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting
plaats vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief
zijn.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapen/luizenzakken niet
bijdragen aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het

menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat
een besmetting onwaarschijnlijk is.
- Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of
tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen zo’n 2 uur overleven onder water.
- Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel
goed vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig
verzwakt, dat ze niet in staat zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al
drijvend per toeval een ander kinderhoofd weten te bereiken.
- Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen
zoals het wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige
schoonmaak is niet langer van toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel van
rust, kunt u dit wel doen.
Met vriendelijke groet, de luizenpluismoeders

Zending
Zoals ik in het vorige Emmapraatje al vertelde, hebben we een brief van Danyelu
gekregen vlak voor de Kerstvakantie. Het gaat gelukkig goed met hem: hij haalt goede
cijfers op school, ze hebben een fijne Kerstviering gehad met een prachtig versierde
kerstboom en mensen die vertelden over de geboorte van de Heere Jezus. Op school
heeft Danyelu zijn diploma gehaald voor het vijfde semester en daar is hij heel
dankbaar voor, ook aan ons, omdat wij het financieel mogelijk maken dat hij naar school
kan. Mooi hè? Danyelu is ook benieuwd of het goed gaat met ons. Hij vindt het fijn om
voor ons te bidden en hij wil ook graag dat wij dat voor hem blijven doen. Danyelu wenst
ons aan het eind van zijn brief dat onze levens in 2018 vol mogen zijn van Gods liefde en
zegen, vol van licht en hoop, vol van geloof en dankbaarheid. Wat een prachtige
nieuwjaarswens! Ik hoop dat we elke maand genoeg geld binnen krijgen om hem te
blijven sponsoren. Blijven we ook voor hem bidden?

Kind op Maandag

We beginnen volgende week in een nieuw deel van Kind op Maandag, onze
godsdienstmethode. We gaan de komende tijd luisteren naar Bijbelvertellingen uit het
boek Marcus, met als thema: “Jij verandert mij.”
Het eerste weekthema hierbij is: “Ik weet wie je bent!” Terwijl bijna niemand nog weet
Wie Jezus is, vertelt Johannes al over Hem. Dan zoekt Jezus twaalf discipelen. Mensen

komen naar Hem toe en Hij vertelt hen over het Koninkrijk van God. Jezus laat zien dat
Hij de mensen kent. Dat is een mooie les voor ons: Wie je ook bent, of anderen je nou
belangrijk vinden of je denkt dat niemand je ziet staan, Jezus kent je en Hij wil je
Redder zijn! Vertrouw maar op Hem in alle omstandigheden van je leven!!!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Allereerst wensen wij u allemaal een gelukkig/gezond en liefdevol 2018.
We hopen dat u allemaal een fijne vakantie hebt gehad en lekker bent
uitgerust.

Ook in de klas zijn we weer met frisse moed begonnen.
Het is best wel even wennen hoor, na 2 vrije weken!
Vanaf volgende week beginnen we met ons nieuwe thema: “Ssst! De tijger slaapt”
Dit prentenboek staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen.
De voorleesdagen zijn van 24 januari t/m 3 februari. Wij beginnen een weekje eerder.
Tijdens de Voorleesdagen gaan wij werken/spelen/taal- en rekenspelletjes doen, rondom
dit thema.
Het themawoord zal de eerste week zijn: VOS
Ook zal er veel worden
voorgelezen uit
prentenboeken van de top
tien.

Zijn er misschien mama's/papa's/oma's/opa's die tijdens de voorleesdagen in onze
kleuterklas aan een groepje kleuters willen voorlezen? Mogen wij ook op u rekenen?
Wilt u dan even contact opnemen met de juf? Alvast bedankt!
De opening van de nationale voorleesdagen zullen we op een leuke manier starten.

mogen lenen?

De kinderen mogen van thuis knuffels van jungledieren mee brengen
naar school. De huishoek zullen we omtoveren tot een jungle. Daarom
hebben we wc rolletjes nodig om jungletakken te maken. Wie heeft er
thuis nog een verrekijker en/of een junglehoedje, die wij een poosje

Nieuws uit groep 3:
Fijn dat wij alle kinderen van groep 3 deze week weer op school mochten ontvangen!
Samen met de kinderen zijn wij weer lekker gestart.
Deze week zijn wij gestart met een opdrachtencircuit. Op maandag starten wij en ligt
er voor alle groepjes iets klaar waar ze gelijk mee aan de slag kunnen gaan. De dagen er
na rouleren wij zodat ze aan het einde van de week alle opdrachten gedaan hebben.
Deze week stonden de volgende opdrachten centraal:
- Klokkijken spel (halve uren)
- Piccolo spel – het goede woord bij het plaatje zoeken of dezelfde beginletter
zoeken
- Buurgetallen: welk getal komt er voor of er na, maak de telrij af.
- Verhaaltje lezen (hier zit de leerkracht bij)
Wij proberen deze opdrachten aan te laten sluiten bij de lesstof in deze periode. Op
deze manier oefenen de kinderen spelenderwijs alleen of met een maatje!
Dit bericht wordt ook geplaatst op Facebook met foto’s van de opdrachten van deze
week.
Veilige leren lezen
Deze week en begin volgende week ronden wij kern 5 alweer af.
Rekenen
Blok 4 ronden wij begin volgende week ook af.
Mocht uw zoon/dochter nog geen (oude) sok mee naar school hebben genomen zou het
fijn zijn als dit deze week lukt!

Nieuws uit groep 4:
Het was fijn om elkaar na de vakantie weer te zien. De kinderen hebben allemaal verteld
over hun belevenissen in de vakantie. Ook hebben ze allemaal 5 woorden opgeschreven
die zij belangrijk vonden voor het nieuwe jaar. Met elkaar hebben we daarover gepraat.
We hebben de draad weer rustig opgepakt met ons gewone schoolwerk. De citotoetsen
zullen we de komende weken weer gaan maken. We plannen het zo dat er een toets per
week is. Juf Atje zal alle leestoetsen afnemen. We zijn druk aan het oefenen met de
tafel van 6. De Nationale Voorleesdagen starten op 24 januari. Wij gaan er met onze
klas ook aan meedoen. Volgende week zullen we u verder informeren.

Nieuws uit groep 5:
Om te beginnen wil ik u allemaal alle goeds voor 2018 wensen: veel geluk, liefde,
gezondheid en Gods zegen!
We zijn alweer bijna een week aan het werk en het is alsof we niet weggeweest zijn…
Met rekenen oefenen we veel tafelsommen: 4x50= , 8x60= . Ook maken we veel
deelsommen: 200:4= , 180:3= . U begrijpt wel dat dit erg lastig is als je de tafels

niet vlot kent. Daarom krijgen de kinderen als huiswerk deze week een tafelblad mee.
Ze moeten op vrijdag 19 januari de tafels van 1 t/m 6 en 10 vlot kennen, ook door
elkaar!!!!
Naast het tafelblad komt er ook een leesblad mee met woorden met een c: soms spreek
je ze uit als s en soms als k. Helpt u uw kind oefenen?
Fijn dat zoveel kinderen in de Kerstvakantie hun leeshuiswerk hebben gedaan: bedankt
voor uw medewerking!!!
Op woensdag 24 januari komt er een echte kinderboekenillustrator in onze klas: Kirsten
Offringa. Zij gaat met ons een prentenboek maken. Dat belooft wat! Dit is ook de
eerste dag van de Nationale Voorleesdagen. Omdat voorlezen ook voor kinderen in groep
5 nog erg leuk en heel leerzaam is, besteden wij hier zeker aandacht aan in de klas. De
startactiviteit met de illustrator is in elk geval een goed begin!
Met taal zijn we aan thema 4 begonnen. Dat gaat over herinneringen en het gaat met
name over de Tweede Wereldoorlog. Ik merk dat de kinderen zich erg betrokken voelen
bij dit onderwerp! We leren wat het “hele werkwoord” is en wat “verleden tijd” of
“tegenwoordige tijd” is. Ook luisteren we in een verhaal naar signaalwoorden. Die
woorden, zoals toen, daarna of ineens, zorgen ervoor dat je een verhaal goed kunt
vertellen.
We leren bij spelling de regel van de d of de t aan het eind van een woord. Hoe weet je
nou welke letter je moet kiezen? Door het woord langer te maken.
Verder bereiden we ons voor op de Cito-toetsen die we later deze maand gaan maken.
Vooral de verhaaltjessommen van rekenen hebben onze aandacht.
Boekbesprekingen:
De volgende kinderen zijn binnenkort aan de beurt:
-

Vrijdag 12 januari: Dami

-

Maandag 15 januari: Zira
Vrijdag 19 januari: Mike

Succes met de voorbereidingen!
Vooruitblik/belangrijke data:
-

Vrijdag 19 januari: tafels van 1 t/m 6 en 10 vlot kennen, ook door elkaar!
Woensdag 24 januari: Start Nationale Voorleesdagen met een workshop

-

“Prentenboek maken” o.l.v. Kirsten Offringa.
Komende weken: Cito-toetsen maken.

Hartelijke groeten van juf Marjet.

Nieuws uit groep 6:
Er is deze week geen nieuws uit groep 6.

Nieuws uit groep 7:
We zijn weer fijn gestart na de kerstvakantie. We werken toe naar de cito’s die eind
januari op de planning staan.
De kinderen krijgen vrijdag nieuw huiswerk mee. Wilt u ze helpen bij het maken van de
begrijpend leesteksten? Misschien vindt uw kind het fijn om samen de tekst te lezen,
zelf de vragen te maken en dan samen na te kijken.
Voor de vakantie hadden we een topografietoets gepland. Deze viel, door verplaatsingen,
samen met de kerstviering. Veel kinderen zaten al in de vakantiemodus waardoor we
samen hebben besloten de toets na de vakantie te maken. De toets staat nu gepland op
vrijdag 19 januari. Op donderdagmiddag 18 januari brengen wij een bezoek aan de
openbare bibliotheek in Kampen. De kinderen worden verwacht om met de fiets op
school te komen.
Juf Yvonne gaf voor de kerstvakantie op de donderdagochtend al geregeld les. Nu zal ze
op de dinsdag- en donderdagmorgen les gaan geven. We hopen dat dit haar goed zal
bevallen en dat de stijgende lijn zich voortzet.

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Jan! Jan heeft veel humor, is erg aardig en is een goede
vriend.
Citotoetsen en definitief advies VO.
Volgende week starten we in groep 8 met de citotoetsen. Op 19 en 21 februari worden
de leerlingen en ouders uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgen ze
hun definitieve advies voor het voortgezet onderwijs te horen.
Belangrijke data:
11 januari: geschiedenis toets 2
12 januari: huiswerk
15 januari: Engels toets 2
2: februari: woordendictee (www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling > spelling l
oefenen en dictee of spelling l spelletjes > taal actief 4 > groep 8 > 14 l –iaal –ieel –ueel
-eaal, 15 l lemmeten monniken kieviten , 16 l open lettergreep en 17 l gesloten
lettergreep) 22 februari: werkstuk

