Belangrijke data:
-

Maandag 19 en woensdag 21 februari: 10-minuten-gesprekken
Vrijdag 23 februari: Rapport mee
Vrijdag 23 februari: Continu-rooster voor groep 5 t/m 8, deze kinderen zijn dan om
14.00 uur vrij. Zelf eten en drinken voor de lunch meenemen!
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie

Jarigen deze week:
- 12 februari: Axl Kriek uit groep 4
- 13 februari: Eleena en Rosalyn Kramer uit groep 5
- 16 februari: Noa Pikkert uit groep 7

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 22 februari

Kanjerregel volgende week:
Niemand lacht uit!

Algemeen
Publicatie foto’s en video’s
We hebben alle ouders een toestemmingsformulier doen toekomen met de
toestemmingsvraag voor het publiceren van foto’s en video’s. Dit formulier komt voort
uit de verscherpte privacy-wetgeving. We zijn blij dat we het overgrote deel van de
formulieren nu terug hebben. Enkele formulieren hopen we nog terug te krijgen.
Misschien is het formulier zoekgeraakt of niet aangekomen. Daarom zal ik de
betreffende kinderen nog één keer een formulier meegeven. Als wij geen toestemming
krijgen, zullen we geen foto’s van de kinderen plaatsen. We denken dat we behoorlijk in
de gaten houden welke kinderen wel en welke niet worden afgebeeld. Maar er kan er
maar zo één doorglippen. U kunt ons helpen door het aan de leerkracht te melden als uw
kind is afgebeeld en u heeft geen toestemming gegeven. We kunnen de foto (meestal)
alsnog verwijderen. En het helpt ons ook alert te blijven.
Parro
We zullen de komende tijd een proef gaan doen met Parro. Parro is een
communicatieplatform voor ouders en leerkrachten. Het is ontwikkeld door de makers
van ons administratiesysteem Parnassys. Als team hebben we al eerder wat
geëxperimenteerd met Parro. Dit keer zullen we ook ouders van een paar groepen vragen
om mee te doen aan het experiment. Deze ouders krijgen hiervoor een brief
toegestuurd. U kunt, als u deze brief krijgt, de gratis Parro app downloaden op uw
telefoon, computer of tablet. Zit u niet bij de ouders die meedoen aan de proef, maar
bent u toch nieuwsgierig? U kunt de app rustig downloaden. Vervolgens kunt u
mogelijkheden bekijken. Uw app werkt echter alleen echt als hij door de school
gekoppeld wordt. U kunt natuurlijk ook even ‘Parro’ googlen.
Logeerplaatsen vleermuizen.
Een aantal ouders heeft het verzoek gekregen om vleermuizenkasten op te hangen. Dit
om onderdak aan deze dieren te bieden als de school gesloopt wordt. Een behoorlijk
aantal ouders heeft hier positief op gereageerd. Eén ouder heeft zelfs extra
mogelijkheden gecreëerd door de buurt te betrekken! Bedankt hiervoor. Het bedrijf
Ecoconsult zal de ouders die positief hebben gereageerd benaderen om te kijken of de
aangeboden plek ook geschikt is.
Hoofdluis
In één van de groepen is hoofdluis geconstateerd. Een ouder belde de school dat haar
kind hoofdluis heeft. Natuurlijk is het niet fijn om dat te moeten melden, maar toch zijn
we als school erg blij als ouders dat doen. Nu konden we onze ‘luizenmoeders’ vragen in
deze groep extra te controleren. Ik herhaal nog maar eens: elk kind kan hoofdluizen
oplopen. Het heeft niets met hygiëne te maken. Het is wel belangrijk dat er direct actie
op gezet wordt. Waar nodig wordt door de school ook actie ondernomen. Onze

‘luizenmoeders’ verdienen een compliment. Mede door hun werkzaamheden, is het
luizenprobleem in onze school beperkt gebleven. Als ouders dan zelf ook nog eens alert
zijn en hoofdluis onmiddellijk bij ons melden, zullen we dit kriebelige probleem ook in de
toekomst goed het hoofd kunnen bieden. Luizenmoeders: bedankt!!!

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

Kind op Maandag

Na de gezinsweek gaan we weer verder met de
Bijbelverhalen uit het boek Marcus. Deze week gaat het over storm. Letterlijk storm in
de betekenis van heel hard waaien, maar ook storm in je leven. We mogen zien hoe Jezus
rust geeft!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Tot de voorjaarsvakantie gaan we werken/spelen over de Olympische Spelen.
We zullen wedstrijden doen, medailles uitreiken, en praten over de Olympische Spelen.
Ons themawoord deze weken is : IJS
Omdat groep 2 ook toetsen moet maken, zullen we de spelletjes op de dinsdag-,
woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen even stilliggen. Na de voorjaarsvakantie gaan
we weer verder. Fijn dat er zoveel moeders zijn, die spelletjes met de kinderen willen
doen.
We zijn op zoek naar spullen die te maken met de Olympische Winterspelen. Hebt u nog
iets thuis wat wij mogen lenen?

Raf Dalsem wordt donderdag 15 februari 4 jaar. Raf welkom bij ons op
school/klas. We hopen dat je een gezellige tijd bij ons zult hebben.
Jaap den Boer en Hannalore van der Vegt, zijn aan het wennen. Binnenkort
worden zij
4 jaar.

Woensdagmorgen 7 februari hebben we de workshop van
Quintus: “Taal in beeld” gevolgd. Wat fijn dat er zoveel
ouders waren.

Zondag 11 februari vindt de afsluiting van Gezin-School-Kerk week in de Westerkerk om
10.00 uur.
U komt toch ook met uw kind/eren naar de kerkdienst?

Vooruitblik:
* Maandag 19 februari en woensdag 21 februari: de 10 minuten gesprekken.
* Vrijdag 23 februari gaat het rapport mee.
* Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: voorjaarsvakantie.

Nieuws uit groep 3:
Deze week stond in het teken van Gezin-School-Kerk week. Wij hebben geluisterd naar
de verhalen van Elia en ook liederen gezongen die wij zondag in de kerk ook zingen.
Komt u ook? U bent van harte welkom om 10.00 uur in de Westerkerk!
Vandaag krijgen alle kinderen een uitnodiging voor de 10 minuten gesprekken mee.
U wordt uitgenodigd voor maandag 19 februari of woensdag 21 februari.
Afgelopen maandag hebben de kinderen een workshop gehad van Quintus. Naar
aanleiding van een verhaal wat de kinderen zélf bedacht hebben samen met juf
Margreet hebben ze maandag de illustraties van het verhaal gemaakt. Samen wordt dit
één geheel: Een prentenboek van groep 3! De kinderen willen u dit prentenboek graag
laten zien en erover vertellen. Binnenkort hoort u op welk moment u hiervoor wordt
uitgenodigd (dit zal na de voorjaarsvakantie zijn).
Foto’s van afgelopen maandag kan u vinden op de Facebook pagina van de school.

Geheim!!!!!
Op donderdagmiddag 21 februari vieren wij met de kinderen het
letterfeest! Maar……dat mogen de kinderen nog niet weten! Het is een
verassing  U wordt uitgenodigd om bij de uitreiking van het
letterdiploma te zijn aan het eind van deze middag. Verdere informatie
staat in de brief. De komende week ontvangt u van één van de
leerkrachten de uitnodiging. Ssssstttttttt……
Veilig leren lezen
De komende dagen nemen wij de wintersignalering af; de kinderen lezen individueel een
leestekst en de leerkracht vraagt wat begripsvragen over de tekst. Bij elk kind wordt
een lettertoets afgenomen (welke letters ken je nu?), de 1 minuuttoets (woordjes lezen
op tempo) en controletaken uit het schriftje. Al deze gegevens helpen ons om zicht te
krijgen op de leesontwikkeling van uw kind. Dit communiceren we ook met u tijdens het
10 minuten gesprek.
Volgende week starten wij alweer met kern 7!
In deze kern leren de kinderen eerst het cluster sch. Ze maken kennis met het lezen
van hoofdletters en een week later leren wij woorden te lezen met de –ng klank.
Ook staan wij stil bij het oefenen van begrijpend lezen. Waar gaat dit verhaal
eigenlijk over? Waar heb ik net over gelezen? Het is goed voor kinderen om daar bij
stil te staan en dit te kunnen verwoorden
Rekenen
Volgende week ronden wij blok 5 af.

Nieuws uit groep 4:
Er is deze week geen nieuws uit groep 4.

Nieuws uit groep 5:
Wat veel zieken hebben we in de klas! Op het moment dat ik dit stukje typ (woensdag)
zijn er maar liefst 9 kinderen ziek thuis en zitten we met 12 kinderen in de klas te
werken. We hopen dat iedereen goed mag opknappen en dat we weer met alle kinderen
samen aan de slag kunnen. Beterschap voor wie nog ziek is!
We hebben weer Cito-toetsen gemaakt deze week, de zieke kinderen moeten nog wat
inhalen volgende week.
De uitnodigingen voor de tienminuten-gesprekken zijn ook mee naar huis gegaan. Tijdens
deze gesprekken bespreken we ook de gemaakte Cito-toetsen.

Het is deze week gezinsweek, ook in onze klas. We hebben liedjes geleerd om in de kerk
te zingen, een mooie slinger gemaakt die in de kerk komt te hangen en ds. Verboom is in
onze groep geweest.

We luisteren naar de verhalen over Elia, de knecht van God, die de mensen moet
oproepen om terug te keren naar de Heere God. In navolging van koning Achab en zijn
vrouw Izebel vertrouwden de mensen op afgoden en dat doet God veel verdriet. Hij wil
Zijn volk terug, Hij houdt van ze! Op diezelfde God kunnen wij ook vertrouwen, Hij doet
wat Hij belooft. Hij wil voor je zorgen. Hij wil dat we van Hem houden en Hem dienen. Al
begrijpen we het soms niet zoals het gaat, toch is Gods weg de beste! Daarom staat op
de slinger die we gemaakt hebben: “Vertrouw op de Heere met heel je hart!”
Leuk om te horen dat er bij sommige kinderen thuis ook uit het gezinsboekje wordt
gelezen, gepraat en gewerkt. Zo wordt het echt: gezin, school en kerk!
Komt u ook met uw kind naar de afsluiting van de gezinsweek in de Westerkerk?
Aanstaande zondag, 11 februari, om 10 uur. Van harte welkom allemaal!!!
Huiswerk:
De kinderen moeten op vrijdag 16 februari de tafel van 7 kennen: op volgorde, maar ook
vlot door elkaar!!!
Boekbesprekingen:
- Vrijdag 9 februari: Jeron
- Maandag 12 februari: Tess
- Vrijdag 16 februari: Thalita
- Maandag 19 februari: Joop
- Vrijdag 23 februari: Naroa
Vooruitblik:
- 19 en 21 februari: tienminuten-gesprekken
- Vrijdag 23 februari: continurooster: zelf eten en drinken meenemen en om 14.00
uur zijn we vrij!
- Vrijdag 23 februari: rapport mee

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

Nieuws uit groep 7:
Deze week heeft juf Margot haar verlof ingeluid met een gezellige high tea. De
kinderen hebben vorige week als verrassing rompertjes versierd. Ook hebben we een
poging gedaan tot het voorspellen van de datum, het geslacht en de eerste letter van de
naam. Dit hebben we juf Margot woensdagochtend gegeven. Ze vond het superleuk! Het
was een hele gezellige ochtend. Vanaf komende week staat juf Brenda op maandag,
dinsdag en vrijdag voor groep 7. Op de woensdag en donderdag staat juf Yvonne voor de
groep. Eerst hebben ze op de dondermiddag nog meester Rick, maar dit zal op den duur
ook overgenomen worden door juf Yvonne.
De citotoetsen zijn afgelopen en er is hard gewerkt. De leerlingen krijgen briefjes mee
naar huis voor 10-minutengesprekken. Komende week hebben wij een parkeerweek.
Hierin wordt de lesstof van taal en spelling herhaald en dit wordt afgesloten met een
dictee. Aan de hand van dat dictee kunnen wij kijken of ze de eerdere lesstof (nog)
beheersen. Met geschiedenis beginnen wij aan onze laatste les van thema 2. Dan krijgen
ze het leerblad mee naar huis. Wij zullen in de klas het leerblad behandelen zodat we
leren hoe we kunnen lerenJ
De toets is dan gepland op dinsdag 20 februari.
Met rekenen gaan we het hebben over het optellen en aftrekken van decimale getallen.
Ook werken we met procenten en breuken. Bijvoorbeeld: van een groep van 900 kinderen
kijkt 8% dagelijks tv. Hoeveel kinderen zijn dat? Hierbij is de verhoudingstabel een
handig hulpmiddel.

Nieuws uit groep 8:
Kampioen van de week
Volgende week starten we in groep 8 met ‘De kampioen van de week!’ Deze kampioen
krijgt tijdens een bepaalde week extra complimenten en leert ook om complimenten te
ontvangen.
Leerblad spelling
Het leerblad voor de dictees ziet er vanaf thema 5 anders uit. De leerlingen krijgen
alleen nog de weetwoorden mee naar huis, zodat zij deze kunnen leren voor de toets. De
regelwoorden en de luisterwoorden krijgen de leerlingen niet meer mee naar
huis. Wanneer de leerlingen graag alle woorden thuis willen oefenen kunnen zij dit doen
via schoolbordportaal. Op school komen natuurlijk alle woorden die horen bij het thema
aan bod.
Belangrijke data:
9 februari: huiswerk

12 februari: toets AK
22 februari: werkstuk
13: februari: woordendictee (www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling > spelling l
oefenen en dictee of spelling l spelletjes > taal actief 4 > groep 8 > 18 l stoffelijke
bijv. nw., 19 l open lettergrepen, 20 l open lettergreep en 21 l x)

