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Nieuws uit de onderbouw
Groepen 1/2- thema eten en drinken

Na de kerstvakantie zijn de kleuters begonnen met een nieuw
thema. Het thema eten en drinken staat nu centraal. De
kinderen koken graag wat lekkers in ons restaurant op de
gang of bouwen zelf een restaurant met smartmax of ander
constructie materiaal! Ook in de zandtafel, en in de bouwhoek
worden mooie dingen gemaakt. Zo wordt er op het moment
een keuken nagebouwd in de grote bouwhoek en worden er
zandtaartjes gebakken in de zandtafel. Kom ook eens kijken
naar alle eet- en drink knutsels die de kinderen hebben gemaakt! Ze hangen aan onze
gloednieuwe prikborden op de gang!
Groepen 3- letterfeest

Hiep hiep hoera! Het is ons gelukt!
De leerlingen van de groepen 3 kennen nu bijna alle letters!
Daarom verdienen zij op donderdag 31 Januari een feestje.
Groep 3A en 3B worden omgetoverd tot een echt Letterfeest met een
hele middag vol leuke letterspellen! We zijn ontzettend trots op onze
leesmonsters!
Nieuws uit de bovenbouw

Er staat de komende periode in de bovenbouw van alles te gebeuren:
De groepen 6 starten met schooltuinen.
De groepen 7 gaan schoolschaatsen.
Groep 5 t/m 8 krijgt de komende periode masterclasses van DKJL (Discussiëren Kun Je
Leren), daar leren we kritisch denken en onze meningen duidelijk te verwoorden en
onderbouwen.
En groep 4 t/m groep 8 gaan na de voorjaarsvakantie starten met een gezamenlijk thema.
Namelijk: Natuur. Elke groep kiest hiervoor een eigen onderwerp binnen het thema natuur. Ook
zal samenwerken een grote rol krijgen.

Op dinsdag 12 februari is er ook weer een ronde workshops.
Wilt u graag helpen tijdens een workshop? Of zelf een workshop geven (geschikt voor leerlingen
van groep 4 t/m 8)?Meld u dan bij de leerkracht van uw kind of bij juf Emma.
Een workshop kan van alles zijn, denk aan: haken, fietsbanden plakken, schilderen, koken,
naaien, een motor bouwen, fotografie, enz.
Misschien kunt u deze ronde niet, maar wilt u graag een keer helpen. De volgende workshop
rondes zullen zijn op:
Donderdag 11 april 2019
Maandag 27 mei 2019
Bibliotheekbezoek groep 4a
Groep 4a heeft op maandag 21 januari een bezoek gebracht aan de bibliotheek aan het
Osdorpplein. We doen mee aan het project “Schatgraven”. De kinderen krijgen informatie over
de verschillende pictogrammen op de boeken en genres waar ze uit kunnen kiezen. Zo kun je
bijvoorbeeld een boek over dieren, avonturen en sprookjesachtige boeken gemakkelijker
vinden. De kinderen mochten ook echt allemaal een boek lenen om te lezen op school. De
kinderen zijn erg enthousiast en begonnen meteen te lezen in het boek dat ze zelf hadden
uitgekozen. Op 12 februari en 26 maart brengen we weer een bezoek aan de bibliotheek.

Groepen 8
De spannende tijden voor de ouders en leerlingen van de groepen 8 zijn aangebroken.
Na een periode van hard werken zowel van de kant van de leerlingen als die van de
leerkrachten,
konden eindelijk de definitieve adviezen gegeven worden.
Deze week krijgen de leerlingen de aanmeldingsformulieren en kunnen dan een keuze maken uit
de verschillende scholen die op het formulier staan.
Op 1 februari a.s. kunnen de leerlingen zich aanmelden bij de school van hun eerste keuze.
We wensen zowel de leerlingen als de ouders heel veel succes toe met het verder verloop van
loting en matching en hopen dat de leerlingen aangenomen worden op de school van hun eerste
keuze.
Leerkrachten Groep 8
De school krijgt een bibliotheek
Vrijwilligers gezocht!
Het is u misschien opgevallen dat er in het lokaal boven aan de trap al heel hard gewerkt is aan
onze nieuwe bibliotheek. Veel ouders vanuit de ouderraad hebben hier een handje geholpen met
o.a. alle boeken koppelen aan het uitleensysteem. Hiervoor ontzettend veel dank!

Binnenkort zal de inrichting ook worden aangepakt. Dan zal de uitleen van start gaan. Hiervoor
zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Ouders, opa's en oma's, ooms of tantes of die lieve buurvrouw
bijv. Wij vragen mensen die 1 of 2 keer per week een half uur (van 8.30 uur tot 9.00 uur) de
kinderen willen begeleiden bij het kiezen en lenen van een boek. Kunt u wekelijks een half uur
van uw tijd vrijmaken en wilt u ons helpen in de bibliotheek? Laat het dan weten.
Geef u op bij juf Emma (groep 7).
Themabijeenkomst: leerplicht
Tijdens de koffieochtend op 12 februari vanaf 8:30 tot ongeveer 10:15 uur is er een
themabijeenkomst leerplicht. Onze leerplichtambtenaar, Saloua Abbassi maakt graag tijd voor u
vrij om u te informeren over de leerplichtwet. U kunt tijdens de bijeenkomst al uw vragen gerust
aan haar stellen.
Het belooft een leuke, informatieve bijeenkomst te worden!
Zeg het voort en wees erbij!
Tot dan!

De Vreedzame school

Het vierde blok van De Vreedzame school is een paar weken geleden
begonnen. In dit blok gaat het om “Hart hebben voor elkaar”. Het gaat
hierbij om kernpunten als:
Het herkennen en benoemen van gevoelens:
De leerlingen breiden het arsenaal aan gevoelens die ze kunnen herkennen
en benoemen verder uit door middel van een woordweb en een collage
van gevoelens.
Gevoelens overbrengen:
De leerlingen leren hun gevoelens te bespreken in de groep. En dat je op
verschillende manieren om kunt gaan met boosheid. Dat sommige reacties
een conflict verergeren, en ze oefenen ‘stevig’ reageren
Omgaan met boosheid:
Leerlingen denken na over wat hun boosheid triggert. Ze leren wat een ik-boodschap is, en wat
het positieve effect daarvan kan zijn. Ze oefenen het geven van een ik-boodschap.
Met de hulp van de kletskaart kunt u een gesprek beginnen met uw kind over de kernpunten.

Training Rots en Water (R&W)
Op maandag 4 februari 2019 start de training R&W. In deze zeer gewilde training zijn 20
leerlingen geplaatst en staan er nog 14 op de wachtlijst. De training helpt leerlingen beter om te
gaan met hun innerlijk evenwicht, het goed opkomen voor jezelf en sterker worden in je
presentatie. Sommige kinderen zijn soms te driftig, andere zijn juist te stil en teruggetrokken en
zijn kwetsbaar voor “pestgedrag”. Er zijn 20 lessen in de speelzaal op 1e verdieping van de
Johannes.
Op vrijdag 1 februari 2019 wordt er een presentatie gegeven voor de kinderen die geplaatst zijn.
Belangrijke data

12 febr
15 febr
16-24 febr

Themabijeenkomst leerplicht
Studiedag- lln vrij
voorjaarsvakantie

