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Algemeen

Rapportbesprekingen
Op maandag 10 februari zijn de uitnodigingen voor de rapportbespreking met de kinderen
meegegaan.
Komende vrijdag 14 februari willen we graag alle briefjes terug, omdat we op maandag met het
hele team de gesprekken gaan indelen.
Als u zoveel mogelijk opties aanvinkt, maakt dat de planning makkelijker.

En de rapporten
Ze zijn er nog niet allemaal….

Gevraagd: kascontrolecommissieleden
Voor het controleren van de boekhouding van de AC zijn er 2 rekenvaardige ouders nodig, die met
Alina Assink, de moeder van Nick uit groep 8 en de penningmeester van de AC, door de boeken van
het vorig schooljaar moeten lopen.
U kunt zich bij haar opgeven of u melden bij Henk.

Schooltuin ouders gevraagd
We gaan nog even door met de groene vingers Talenten: binnenkort komt het voorjaar er weer aan
en dat betekent voor de kinderen dat er gewerkt kan worden in de schooltuin. Er zijn 4 bakken, 1
bak voor 2 groepen waar kinderen op vrijdagmiddag in kleine groepjes op toerbeurt gaan tuinieren.
Het is belangrijk dat kinderen weten waar hun voedsel vandaan komt en hoe leuk of het is om je
eigen wortel te zien groeien…
We zijn dus op zoek naar:
ouders met groene vingers
die elke vrijdagmiddag van kwart voor 2 met kleine groepjes kinderen aan de slag willen.
Stel dat er 8 ouders komen, dan zou dit betekenen dat u 1 x per maand een klein uurtje bietjes
kunt planten, uitjes gaat poten, de knoflook met de tenen in de grond stopt enz.
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Uitnodigingen uitdelen
Jippie! Er is er een jarig… klinkt regelmatig uit alle klaslokalen. Fijn, want feestjes moet je vieren.
We willen graag een afspraak met u als ouders maken. Wij vinden het niet juist dat het uitdelen
van de uitnodigingen voor kinderfeestjes in de klas gebeurt… je zal maar dat ene kind zijn dat
buiten de boot valt…

Kinderkunstweek
Doos gevraagd
Voor de grote opening van de kinderkunstweek op woensdag 11 maart heeft iedereen een
persoonlijke doos nodig, die precies op het hoofd van uw kind past. U heeft natuurlijk het hoofd
van uw eigen kind om te passen, maar als richtlijn kunnen we meegeven: 22x18x18.
Het is de bedoeling dat de dozen op maandag 9 maart met uw kind op school arriveren, want op
woensdag gaan de kids met hun eigen doos flink aan de slag!
P.S. dozen van een ander formaat kunnen naar groep 4: het dozen inzamelpunt voor de hele school.

De draagbare binnenstebuitensokken van John Körmeling
We hinten u alvast. Tijdens de kinderkunstweek, een week waarin kunst een centralere plek krijgt
bij ons op school, kunt u binnenstebuiten sokken bestellen van deze kunstenaar. Waarschijnlijk
zullen latere generaties hierover spreken als een must have item!

Speeldata schoolvoetbal 2020:
Het is op dit moment nog onvoorstelbaar, maar op de volgende data gaan de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 in hun voetbaltenue het veld op. En al die wachtende ouders, opa’s / oma’s,
juffen en buren staan dan of te blauwbekken in de regen of koesteren zich in de zon …
1 april: jongens (8-tallen) groepen 7 en 8
8 april: meisjes (8-tallen) groepen 7 en 8
15 april: jongens en meisjes (6-tallen) groepen 5 en 6
En zoals ieder jaar worden er weer scheidsrechters gevraagd. Net als de deelnemende teams
moeten deze vóór 21 februari worden aangemeld.

Scheidsen geëist, gevraagd, gewenst, erg hard nodig….
De organisatie van het schoolvoetbal vraagt iedere deelnemende school om ook scheidsrechters te
leveren. Dit betekent dat als wij ons aanmelden, dat er voor iedere groep ook een coach en een
scheidsrechter nodig zijn om de organisatie rond te krijgen.
We zijn dus op zoek naar mensen die scheidsrechter willen zijn: diploma is niet vereist hoor!
Meld u zich maar allemaal aan bij de groep van uw kind.

Jeelo
De Banenmarkt vrijdag 14 februrari: bovenbouw
Dat gaat een groot succes worden: veel ouders hebben zich opgegeven om met de kinderen van de
groepen 5 en 6 aan de slag te gaan om voor de leerlingen van 7 en 8 zoveel mogelijk te kunnen
vertellen over hun beroep.
We vinden het geweldig dat zo’n groot aantal mensen, wel 14, zich hiervoor gaan inzetten. Dank
daarvoor!

De onderbouw: vrijdag 21 februari
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 g
 aan bij elkaar op bezoek om talenten en uitvindingen aan
elkaar te laten zien

De vergroening
Planten in de school..
Gevraagd: potten, onderschotels en...grote planten
Het is heel leuk om te zien dat de CO2 happertjes de school in komen. Zelfs in de kleuterhal staat
er al een monstera, of te wel een gatenplant.
We gaan door!

Aanwezigheid Els / afwezigheid Henk
(onverwachte omstandigheden voorbehouden)
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week 17 febr-21 febr
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-
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-

Henk 12.30u-16u
Els
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-
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-

Henk 8.30u-13.30u
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-

Els
Henk: 8.30u-10u
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-

Els

do 20

-

Els
Henk?

vr 14

-

Henk 8.30u-11u
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-

Henk: 13u-15.30u

Gevraagd
Voor de knutselactiviteiten die op stapel staan, zijn er dozen en tijdschriften nodig! U kunt ze
afgeven in groep 4, zij willen graag starten met knutselen

Afspraak van de week
De w.c.-ruimte netjes houden: VOORAL: PAPIEREN HANDDOEKJES IN DE BAK!!!

Computer
Typen

Zelfs na schooltijd wordt er getypt: er zijn al kinderen die module 10 gehaald hebben… en typ 2,
3,4!!

Nieuws uit de groepen

Groep 1 / 2
Slofjes en onderbroeken gevraagd( herhaling)
Het lijkt niet veel met elkaar te maken te hebben, maar de leerkrachten van groep 1 en 2 zouden
graag een reservestapeltje onderbroeken willen hebben, voor de kleine ongelukjes… Het is toch
maar nat aan de billetjes wanneer er niet verschoond kan worden. Vanaf maat 110 is alles welkom.
De slofjes zijn bedoeld voor in het lokaal: bij het buitenspelen op ons vergroende schoolplein wordt
er heel veel zand naar binnen gelopen als ze met hun schoenen weer de klas in komen. Naast het
knusse gevoel, toch ook heel praktisch.

Groep 4: oefenen maar (en maar door oefenen)
De kinderen van groep 4 zijn in de groep bij de rekenles al hard bezig om de tafels te oefenen. Ze
kennen de tafel van 1,2,3,4,5 en 10 al. Het is van het allergrootste belang dat ze geautomatiseerd
worden, want veel van het rekenonderwijs is gebaseerd op de tafels:de x sommen, de deelsommen,
de verhoudingen enz.
We hopen dat u uw kind hiermee ook thuis gaat helpen! Elke traptree kan een som van de tafel
opleveren, op het internet staan tal van tafeltrainers, flitskaarten zijn uitstekend geschikt om de
moeilijke tafelsommen te ontdekken en te trainen.

Groep 7
Ploggen

Gisteren, maandag 10 februari, heeft meester Max voor zijn einddiploma een workshop ploggen
gegeven voor de kinderen van groep 7. Om uw woordenschat weer uit te breiden: ploggen komt uit
het zweeds en betekent pakken. Dit wordt gecombineerd met joggen en dan heb je ploggen.
Eerst kregen ze een kahoottest, waarbij de kinderen allemaal hun eigen antwoord mochten geven
door het opsteken van gekleurde kaartjes. Wist u dat het een miljoen jaar duurt voor een glazen
fles opgenomen is in de natuur, het 100 jaar duurt voor een weggesmeten colablikje verteerd is…?
Dat was voor iedereen even schrikken.
Daarna zijn ze slow ploggend een rondje rond het scholeneiland gaan maken onder begeleiding van
6 plogteamleiders: 3 ouders en Max met 2 vrienden. Dank voor jullie inzet!
Dit leverde flink volle vuilniszakken op, die hij zelf weer gaat sorteren! En zo hoort het ook.
Max heeft de kinderen een evaluatieformulier en ook een formulier voor u als ouder gegeven. De
laatste moet ingeleverd worden in de klas, zodat Max ze op kan halen als hij met groep 8 aan het
ploggen slaat.

https://www.facebook.com/937086316317943/posts/nieuws-van-onze-stagiair-max-die-vanm
iddag-al-ploggend-door-de-wijk-ging-ploggen/3300489779977573/
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