Belangrijke data:
-

Vrijdag 23 februari: rapport mee.
Vrijdag 23 februari: groep 5 t/m 8 continurooster. Zelf eten en drinken meenemen,
leerlingen zijn om 14.00 uur vrij.
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie!!!

Jarigen deze week en in de vakantie:
-25 februari: Julian van Pijkeren uit groep 5
-28 februari: Jorik Seine uit groep 6
-2 maart: Jasper en Steyn Dekker uit groep 1/2

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 8 maart.

Kanjerregel volgende week:
We vertrouwen elkaar!

Algemeen
Vakantie!
Volgende week kunnen de kinderen genieten van een week voorjaarsvakantie. Zoals het
er nu naar uitziet is er een mogelijkheid dat ze ook nog kunnen schaatsen! Dat zou
fantastisch zijn. Als ik vanachter mijn computer naar de gracht van de Pleviersingel
kijk, ligt het ijs er prachtig bij. IJs heeft een grote aantrekkingskracht op kinderen.

Daarom wil ik u vragen aan uw kinderen de risico’s uit te leggen. Regelmatig zien we
kinderen het ijs testen. Als we het zien halen we ze weg bij het onbetrouwbare ijs, maar
we zien het niet altijd……..
Gelukkig lijkt het er op dat de griepgolf over het hoogtepunt heen is. Geen leerkrachten
meer met griep en het aantal kinderen dat ziek is, vermindert elke dag.

Juf Yvonne
In een vorig Emmapraatje heb ik u verteld dat het met juf Yvonne heel goed gaat. Dat is
nog wel zo. Alleen missen we haar deze week. Juf Yvonne herstelt van een ontsteking die
voor wat koorts zorgt. Niemand die dat vervelender vindt dan juf Yvonne zelf. Ze zal na
de voorjaarsvakantie ongetwijfeld haar werkzaamheden weer oppakken.

Nieuws vanuit de MR
Maandag 5 februari is er een MR vergadering geweest.
De volgende punten zijn besproken:
-

-

Een aantal leden vanuit de personeelsgeleding zit al geruime tijd in de MR. De
oudergeleding heeft de wens uitgesproken om begin volgend jaar vanuit het team
nieuwe leden te verwelkomen.
De weg naar het voortgezet onderwijs wordt besproken. De verschillende
stappen in dit proces worden genoemd.
Inmiddels zijn de nodige reparaties aan het schoolgebouw gedaan.
Er zal vanuit de directie advies gevraagd worden aan de oudergeleding van de MR
voor het formatieplan van volgend jaar.
Waarschijnlijk werkt de provincie mee aan een versnelde procedure m.b.t. de
vleermuizenproblematiek.
Het team is bezig met een zoektocht naar een visie en schoolconcept.
Er zal t.b.v. de communicatie tussen school en ouders een proef gedraaid worden
met de Parro app.
Juf Margot is met ingang van 12 februari met zwangerschapsverlof.
De zorg omtrent invallers blijft.

Zending: doen we mee?
Blijven we ook na de voorjaarsvakantie weer
meesparen voor Danyelu?
Alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt!

Kind op Maandag

Na de vakantie is het weekthema: “Ik help je wel!” We luisteren naar de vertellingen uit
Marcus 6 en 7. Jezus zorgt voor brood voor iedereen, Hij loopt op het water en Hij
maakt een dove man weer horend. Wonderen!!! Zo leren we op weg naar Pasen steeds
meer over de Heere Jezus, de Zoon van God.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Tijdens de 10 km van de Olympische Winterspelen hebben we samen de afstand bekeken
van de Nederlanders.
De kinderen waren heel enthousiast. Ineens kwam een kleuter, toen TedJan Bloemen
reed, met de opmerking:
“Ik krijg er kippenvel van, hij heeft de turbo schaatsen aan”.Wat was de
teleurstelling groot toen Sven verloor.
Vrijdag 23 februari sluiten wij de Olympische Spelen af met een langlauf
wedstrijd voor ouders.
We beginnen om half 12 en we hopen dat er veel ouders zullen komen die met komen ons
mee zullen doen. U bent natuurlijk ook van harte welkom om ons aan te moedigen.
We kijken terug op de fijne 10 minuten gesprekken. Zijn er nog ouders die gesprek
willen, dan horen we dat graag.

Aankomende week mogen we genieten van een
vakantieweek. Na de vakantie starten we eerst met een doe-week en daarna gaan we
werken en spelen over de lente.
Raf Dalsem is 4 jaar geworden. Raf, nog van gefeliciteerd en van harte welkom op onze
school. We hopen dat je het fijn zult hebben. WELKOM!
Vooruitblik:
* Vrijdag 23 februari: de rapporten gaan mee.

Nieuws uit groep 3:
Wat een feest! Het letterfeest! Erg leuk dat u er was. En voor de ouders/verzorgers
die er niet bij konden zijn; de foto’s zijn op Facebook te bekijken en wij hopen een paar
foto’s via de Parro app met u te delen.
Zelfstandig werken
 Na de vakantie hopen wij een start te maken met de ‘taakbrief’.
Op de taakbrief staan overzichtelijk de taken die uw kind op die dag gaat maken.
Het gaat om de vakken: Veilig Leren Lezen, rekenen, schrijven en de
computerbeurt. Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig aflezen wat de
opdrachten zijn die zij moeten maken om vervolgens aan het werk te kunnen gaan
na de uitleg. Wanneer het werk gemaakt is en ingeleverd kruisen zij dit aan op
hun taakbrief. Vervolgens kleuren ze ook de smiley in om aan te geven hoe het
gegaan is:
Wij geven de kinderen in de loop van de week een ingevulde taakbrief mee naar
huis zodat u deze ook eens kan bekijken!
 Wij gaan de ‘vraagtekenblokjes’ introduceren. Elk kind heeft een eigen blokje die
we gebruiken tijdens het zelfstandig werken.
Op dit blokje staat een ?,
,
? = ik heb een vraag
= heb je een vraag? dan mag je mij om hulp vragen
= ik wil nu even niet gestoord worden
Veilig leren lezen
Deze week leren wij woorden met de –ng klank te lezen. Bang, vang, gang, bang etc.
Vorige week hebben de kinderen het cluster sch geleerd en hoofdletters zijn
aangeboden. Dat gaat al best goed!
Rekenen
Oneven en even getallen. Best lastig om te ontdekken maar we zijn aan het oefenen!
Wat komt er voor de 35 en wat komt er na 35? Daar kan je ook sommetjes mee
maken: 35 + 1 of 35 – 1.
Geldsommen en splitsen is deze week ook aan de orde gekomen. En vandaag
kwam gewicht aan de beurt! Wat is even zwaar als 1 kg suiker? Wat is lichter?
Wat is zwaarder? Erg leuk om dit met elkaar te ontdekken!
Bibliotheekbezoek
Op maandagochtend 12 maart zijn wij uitgenodigd om van 09.00 uur tot 10.00 uur naar
de Stadkazerne te komen voor een bibliotheekbezoek. Wij vertrekken om 08.30 uur
lopend vanaf school. Er wordt geïnventariseerd welke 3 ouders er mee willen en kunnen
als begeleiding via de Parro app.
Dan tot slot: een hele fijne vakantie en wij hopen de kinderen op maandag 5 maart graag
weer op school te zien!

Nieuws uit groep 4:
Vorige week heeft u van onze groep niks in het Emmapraatje gelezen. Ons excuus
daarvoor. De kinderen hebben daarom vrijdag een brief mee gehad over het bezoek aan
de bibliotheek donderdag 22 februari. Alle oudergesprekken zijn geweest het was fijn
om met u te overleggen. Volgende week is het vakantie. We hopen dat u met de kinderen
mag genieten van een mooie week. Na de vakantie gaan we beginnen met het knutselen
van onze slaapkamers. Hiervoor hebben we allemaal een schoenendoos nodig. Er zijn al
heel wat schoenen dozen binnen het zou fijn zijn als iedereen er na de vakantie een
heeft.

Nieuws uit groep 5:
Morgen krijgen de kinderen allemaal hun eerste rapport
mee: het resultaat van een half jaar hard werken. Fijn
dat iedereen zo goed z’n best heeft gedaan en nieuwe
dingen heeft geleerd, complimenten! We vieren het
natuurlijk wel even samen in de klas…
Met rekenen zijn we bezig met halveren. Ook gaan we de
helft nog weer halveren, dan krijg je een kwart. We doen
dat met voorwerpen, maar ook met geld, kilometers en
kilogrammen.
Met spelling zijn we nog bezig met au en ou. Het auverhaal helpt kinderen om de woorden te onthouden,
daarom hebben ze vorige week de plaat mee naar huis
gekregen. Hoe vaker ze de woorden zien, hoe
makkelijker het wordt om ze te kunnen schrijven met de juiste au/ou.
Alle boekbesprekingen zijn nu geweest en we willen binnenkort gaan starten met
spreekbeurten. Na de vakantie krijgen de kinderen een rooster en een blad met
aandachtspunten mee voor het houden van een spreekbeurt, maar ik noem het hier
alvast, zodat de kinderen na kunnen denken over een onderwerp. Het kan van alles zijn:
je hobby, je sport, je huisdier, je mooiste vakantieplek, muziek die je mooi vindt… Als je
er maar iets over kunt vertellen en laten zien. Ik zal zelf natuurlijk weer een
“voorbeeldspreekbeurt” doen, zodat de kinderen even een
idee hebben hoe het zou kunnen gaan. Nadere informatie
volgt dus, maar iedereen kan alvast bedenken waar hij of zij
een spreekbeurt over wil houden.
Het duurt nog even, maar op vrijdag 16 maart is de
boekpresentatie van ons zelfgemaakte prentenboek in de
klas. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn. Het is van kwart voor 9 tot ongeveer kwart over 9.

Houdt u de tijd alvast vrij als dat lukt? In het Emmapraatje na de vakantie vertel ik u
meer over de inhoud van de boekpresentatie!

Vooruitblik: Voorjaarsvakantie!!!! Geniet ervan en graag tot ziens op maandag 5
maart!!!

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:
Kampioen van de week
De kampioen van de week is Nadiël! Nadiël is goed in samenwerken, paardrijden en
helpen.
Media en gezondheid
Maandagmiddag 5 maart heeft groep 8 een groepsvoorlichting van de GGD met als
thema ‘Media en jouw gezondheid’. Dit thema heeft als doel kinderen te informeren over
de gezondheidsrisico’s die (overmatig) media gebruik met zich mee kunnen brengen.
Hierbij kan gedacht worden aan slaaptekort, te weinig beweging, gehoorschade en een
verkeerde houding. Het gaat nadrukkelijk over de directe gezondheidsrisico’s: er wordt
geen aandacht besteed aan veilig gebruik van internet en sociale media.
Bibliotheek
Dinsdagmiddag 6 maart gaat groep 8 naar de bibliotheek in de Stadkazerne. Zouden alle
kinderen deze middag een fiets mee willen nemen.
Belangrijke data:
* 22 februari: werkstuk
* 23 februari: huiswerk
* 8 maart: Topografie kaart C en level 7, 8 en 9 van topomaster.
* 12 maart: toets natuur en techniek thema 2.
* 13 maart: woordendictee
(www.schoolbordportaal.nl<http://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)

