Nieuwsbrief 25 januari 2019

Agenda
23 jan. t/m 2 febr.
1 februari
5 februari
11 t/m 15 februari
15 februari
16 februari
18 t/m 22 februari

Nationale voorleesweken
Techniekmiddag groep 7 en 8
Studiedag lln. zijn vrij
Rapportgesprekken
Speelgoeddag
Oud papier
Voorjaarsvakantie

Schoolfruit
Zoals u eerder al heeft kunnen lezen, mogen wij ook dit jaar weer mee doen met de EU Schoolfruit en -groente actie!
Vanaf 12 november krijgen wij 20 weken gratis groente of fruit aangeboden. De komende periode hoeven de kinderen
op woensdag, donderdag en vrijdag geen fruit mee te nemen, want dit krijgen ze dan van school. Wanneer uw
zoon of dochter op één van de dagen het fruit echt niet lust, wilt u ervoor zorgen dat er dan een ander soort fruit wordt
meegegeven?
Komende week krijgen wij mandarijn, appel en druiven

Rapporten en talentenmappen
Zoals u weet zijn wij druk bezig geweest met het maken van de Cito toetsen. Wij willen voor de voorjaarsvakantie de
kinderen hun rapporten en talentenmappen weer meegeven. Als u dat nog niet had gedaan, wilt u deze dan weer
meegeven zodat wij ze kunnen (in)vullen?

Talentenuur - Sport
Deze periode volgen de kinderen tijdens Talentenuur onder andere een workshop 'Sport' bij juf Ingrid en meester
Stefan. Zou u uw zoon/dochter tot de voorjaarsvakantie elke dinsdag gymschoenen mee willen geven? Alvast bedankt!

Dit was onze week...
Groep 1/2
Dinsdag zijn we samen met de peuters naar de bibliotheek geweest en op reis door Prentenboekenland gegaan. Wat
hebben we het samen leuk gehad, en wat fijn dat er zoveel (groot)ouders mee waren om de kinderen te begeleiden!
Top!
In de klas hebben we een verteltafel waar de kinderen het verhaal van Harry de kat kunnen naspelen.
Dinsdag kregen alle leerlingen de verteltas mee naar huis met een leuk boek over Vos en Haas. Het is de bedoeling dat
kinderen samen met ouders gaan genieten van het boek. Tips zijn op het bijgevoegde blad te vinden. Wil een ieder de
tas met inhoud vrijdag weer meenemen naar school? Veel leesplezier!
Kinderen van de bovenbouw kwamen bij ons in de klas voorlezen! Leuk voor de bovenbouwers en ook voor de
kleuters. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!
Groep 3/4
Ook deze week werkten we weer hard aan de CITO-toetsen, we hadden het er maar druk mee. Op sommige momenten
kon je wel een speld horen vallen in de klas, zo stil! We hielden weer goed rekening met elkaar. Als de toetsen dan
voorbij waren, was die speld dan weer onmogelijk te horen af en toe, maar dat hoort er een beetje bij. Naast het harde
werken deze week, hebben we tijdens de pauzes heerlijk buiten kunnen spelen in de sneeuw. Met rode wangen van de
kou en van het plezier kwamen we vervolgens de klas weer in. We hadden een fijne week! Volgende week
maandagochtend en dinsdagochtend nog het staartje van de CITO toetsen en dan zit het er weer op! Pfjieuw!!

Groep 5/6/7/8
We hebben deze week een start gemaakt met de Voorleesweken. De kinderen hebben voorgelezen aan de leerlingen
van groep 1/2. Wat leuk dat ze zo enthousiast waren!
Op vrijdag hadden we de tweede les vanuit Scala over media. Deze les ging het over fotoshop. Wat bleken wij een
talent hiervoor in de klas te hebben! IJsberen, vogels, er werd van alles in de foto's geplakt.

Vreedzame School
Groep 1/2
Deze week hebben we besproken dat je ook kunt praten met je lichaam. We praten met onze stem en met ons
lichaam.De kinderen weten dat het belangrijk is om ook op de lichaamstaal van de ander te letten en dat ze er zelf ook
gebruik van kunnen maken als ze iets duidelijk willen maken. Enkele voorbeelden zijn: ja knikken, nee schudden,
zwaaien, wijzen, boos zijn, stampen, blij zijn, goed gedaan, kom maar, stop, hou op, etc..
Groep 3/4
Deze week zijn we begonnen met het nieuwe blok: 'We hebben hart voor elkaar". In dit blok gaan we het hebben over
onze gevoelens en over hoe we rekening kunnen houden met de gevoelens voor een ander. We bespraken dat je soms
boos kunt zijn. Als je in een boze bui dingen gaat zeggen tegen een ander of doen, krijg je daar vaak spijt van. Het is
dan slim om eerst even af te koelen. Het is het meest handig om dit te doen op een rustige plek. We hebben
afgesproken dat als we boos zijn, we even weglopen en een rustig plekje op zoeken om af te koelen.
Groep 5/6/7/8
We hebben het gehad over hoe je (niet) moet communiceren. De juf had wat voorbeelden van situaties waar verkeerd
werd gecommuniceerd. Dit hebben we besproken en de kinderen konden heel goed vertellen hoe het wel moet. En van
het ene onderwerp hadden we weer leuke gesprekken over andere onderwerpen die leven in de samenleving. Wat fijn
om samen zo te kunnen praten.

De Boskabouter
De peuters en de kleuters hebben dinsdag een leuke reis door prentenboekenland gemaakt in de bibliotheek.
oueders/verzorgers die mee waren, hartelijk dank!
Deze week hebben we het thema "Ik en mijn familie" afgesloten. Volgende week beginnen we met een nieuw thema:
"Hatsjoe". En natuurlijk zijn we ook nog bezig met het boek van de Nationale voorleesdagen (Een huis voor Harrie).

Prettig weekend!

We wensen u een prettig weekend!
Het team
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