Belangrijke data:
-

24 januari t/m 3 februari: Nationale Voorleesdagen
25 t/m 31 januari: Week van de poëzie
Week van 5 t/m 11 februari: Gezin-School-Kerkweek, met op 11 februari de
afsluiting in de Westerkerk

Jarigen deze week:
- 31 januari: Sanne-Dien Lassche uit groep 7
- 31 januari: Jara van Dijk uit groep 8

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 8 februari

Kanjerregel volgende week:
We helpen elkaar!

Algemeen
Griepepidemie
De afgelopen week werden we binnen het team getroffen door het griepvirus. Drie
leerkrachten moesten zich ziek melden. Voor de kinderen was het dubbel vervelend
omdat er geen vervangers te vinden waren. Gelukkig waren leerkrachten bereid om
extra te werken. Toch zijn we in de situatie gekomen dat we groep 5 een dag hebben
moeten opdelen en in andere groepen onderbrengen. Gelukkig kan ik melden dat naar

verwachting juf Angela en juf Marjet maandag weer zullen beginnen met het werk. Voor
juf Margreet is dat op dit moment nog niet duidelijk. We zijn blij dat er een tweetal
ouders heeft aangeboden om even de nood te lenigen. In één geval hebben we daar ook
gebruik van gemaakt. We hopen dat we volgende week een meer gewone bezetting
hebben. We hebben van verschillende ouders begrip ontmoet. Bedankt daarvoor!

Panelgespreksavond
Donderdagavond hebben we het tweede panelgesprek gehad van dit schooljaar. Het
thema was deze keer: onderwijsondersteunend gedrag. We hebben met de ouders
besproken hoe we als school en ouders beter samen kunnen werken om de kinderen te
steunen bij het leren. We gaan de uitkomsten van de avond bespreken in de regiegroep
en het team. We vertellen er later meer over. Alle ouders en leerkrachten die
donderdagavond aanwezig waren (ook op deze avond enkele ziekmeldingen): bedankt, het
was wat ons betreft een fijne avond.

Zending
Blijven we meesparen voor Danyelu? Nogmaals:
alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt!

Kind op Maandag

“Mag dat wel?” Dat is het thema voor volgende week. We denken na over Marcus 2 en 3.
Jezus reist door het land. Hij eet met “verkeerde” mensen. Hij is een Vriend van
tollenaars. Dat hoort toch niet? Maar Jezus zegt dat Hij juist voor zulke mensen is
gekomen!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Wat hebben de kinderen een
plezier om te spelen in de
junglehoek en bouwhoek ( de
bouwhoek hebben de kinderen zelf
omgetoverd tot junglehoek) Fijn
dat u allemaal zo hebt meegewerkt
om knuffels, plastic dieren en
closetrollen te verzamelen. ( We hebben nu genoeg closetrollen:
bedankt!)
Als de kinderen in de junglehoek spelen dan mogen zij zich verkleden en gewapend met
de verrekijker krijgen zij foto's van de hoek die zij met de verrekijker mogen
opzoeken.

Tijdens het “stillezen” mogen de kinderen nu een plekje in de klas opzoeken waar zij
ongeveer 5 minuten kunnen “stillezen.” Hele leuke plekjes hebben we gevonden: onder de
tafel, aan de tafel, onder het bureau, onder de computertafel, of gewoon op de vloer.

Het geeft een heel
vertederend
gezicht!

Zou u uw kind/eren willen laten plassen, voordat hij/zij naar school gaat? Het geeft een
sneeuwbaleffect als 1 kind moet, dan zijn er weldra meerdere kinderen. En als wij in de
kring zitten met het vertellen van het Bijbelverhaal wordt dat erg onrustig. Alvast
bedankt!
Ons themawoord is : SLAAP.
Met de letter “S” gaan we dan weer verschillende spelletjes doen.

vooruitblik:
* Woensdagmorgen 7 februari: Workshop van Quintus: Taal in beeld” Illustratie.” U
wordt uitgenodigd om dit mee te maken. De kinderen leren een achtergrond en
voorgrond maken. Er wordt met verschillende materialen gewerkt.
Er zijn 2 tijden: * van 8.45 uur tot 10.15 uur
* van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Wilt u deze datum alvast vrijhouden?
De intekenlijst zal vanaf vrijdag op de kleuterdeur hangen.

Nieuws uit groep 3:
Er is deze week (door ziekte van de leerkrachten) geen nieuws uit groep 3.

Nieuws uit groep 4:
Het voorleesontbijt was erg geslaagd. Wat fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren.
We hebben naar aanleiding van ons prentenboek nog verschillende activiteiten gedaan.
Een filmpje bekeken over een egel die een winterslaap hield. Een les passen en meten
(de omvang van de boom op het plein) en verschillende hekken en ramen. Met onze
taalles hadden we de woorden : rolmate , duimstok en centimeter geleerd. Dat kwam dus
goed van pas! De komende week komen er verschillende ouders en oma's en opa's bij ons
voorlezen. Ook besteden we volgende week aandacht aan gedichten. Het is dan ook de
week van de poëzie. Deze week waren er veel zieken we hopen dat ze allemaal weer gauw
beter zijn.

Nieuws uit groep 5:
Deze week even wat foto’s van de activiteiten in onze klas:
Hard werken aan de Cito-toetsen:

Een lekker voorleesontbijtje:

En dan de workshop “Prentenboek maken” onder leiding van illustrator Kirsten Offringa:
Wat was dat ontzettend leuk! Als het boek klaar is, komt Kirsten het brengen en nadat
we het natuurlijk eerst zelf uitgebreid bewonderd hebben, nodigen we u een keer van
harte uit om het te komen bekijken. Daar koppelen we meteen een leuke school-thuisactiviteit aan. U hoort hier later meer over…

Omdat we heel hard werken aan de Cito-toetsen deze week en volgende week, hebben
de kinderen voor één keer geen huiswerk meegekregen. Lekker ontspannen na schooltijd
is nu ook heel belangrijk. Blijf wel dagelijks lezen thuis! (en tafels oefenen is ook heel
goed om elke dag even kort te doen!)

Boekbesprekingen:
- Vrijdag 26 januari: Rosalyn
- Maandag 29 januari: Aydan
- Vrijdag 2 februari: Milan

Vooruitblik:
- Vanaf 25 januari: Week van de poëzie
- Week van 5 t/m 11 februari: Gezin-School-Kerkweek

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

Nieuws uit groep 7:
Er is deze week geen nieuws uit groep 7.

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Jara! Jara kan goed paardrijden, ze is een goede vriendin
en het is fijn om bij haar in het groepje te zitten.
Week van Poëzie
Afgelopen dagen heeft groep 8 zich verdiept in illustraties die zijn gemaakt bij
gedichten en hebben ze zelf een gedicht gemaakt. Morgenochtend (vrijdag 26 januari)
hebben wij tussen 09.00 en 11.00 een workshop met als thema ‘Poëzieposter’. Het is
belangrijk dat de kinderen deze ochtend oude kleren aan hebben. Bent u benieuwd naar
de poëzieposters die groep 8 maakt? Dan ben u op vrijdagmiddag om 15.00 van harte
uitgenodigd om een kijkje te nemen in groep 8. Ook opa’s en oma’s, andere familie leden
en bekenden zijn uitgenodigd. We zien jullie graag!
Expeditie VO
Vanaf volgende week doet groep 8 mee met Expeditie VO op het VIA. Dit vindt plaats
op vrijdagmiddag 2 februari, 9 februari, 16 februari en 9 maart. De kinderen worden op
deze middagen om 13.15 op school verwacht met een fiets. Vervolgens fietsen we samen
naar het VIA. De Expeditie duurt tot 15.30, dit betekent dat de kinderen later thuis
zullen zijn dan normaal. Wanneer de leerlingen een briefje bij juf Melissa inleveren met
een handtekening, mogen zij zelfstandig vanaf het VIA terug naar huis fietsen.
Wanneer Melissa dit briefje niet heeft, fietsen de leerlingen samen met de leerkracht
mee naar school.

Belangrijke data:

26 januari: huiswerk
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)
12 februari: toets AK
22 februari: werkstuk

