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Hoofdluiscontrole

Meneer Jeroen, meneer Glenn,
juf Ellen en juf Marieke zijn
naar cursus The leader in me
Juf Annet (1d) wordt vervangen door juf Dagmar

Werkgroep Kerst
Het nieuwe jaar zijn we schoon en opgeruimd kunnen beginnen dankzij alle ouders die voor de Kerstvakantie hebben geholpen met het opruimen van de kerstspullen! Enorme dank je wel hiervoor!
Het Kerstdiner bestond uit verschillende eigengemaakte hapjes, door kinderen/ouders gemaakt. Alle
tafels in de klas waren rijkelijk gevuld. In alle klassen zag het er erg sfeervol uit. Het kerstdiner werd
afgesloten met een prachtige lampionnentocht door de wijk. Wij willen iedereen bedanken die er voor
gezorgd heeft dat we een hele gezellige avond hebben gehad.
Wij kijken weer uit naar de volgende Kerst! Tot dan allemaal!
The Leader in Me
Een nieuw jaar, dus ook een nieuw jaar voor The Leader in Me.
Afgelopen maandag zijn we het jaar gezellig begonnen door te proosten op 2019!
Ook werd het Bundertjeslied uit volle borst gezongen!
Vanaf deze week zijn we in alle groepen weer bezig met het herhalen van de 7 gewoontes.
Deze week staat gewoonte 1 centraal: pro-actief zijn.
Het verhaal van Ed Eekhoorn die zich enorm verveelt zal hierbij ook een rol spelen. Want wat doe je als
je je verveelt? Je kunt gaan mopperen en zeuren dat je je verveelt, maar je kunt ook op zoek gaan naar
wat je dan kunt gaan doen. Ed Eekhoorn gaat met hulp van de oma van Allie Allemansvriend (een
muis) een oude radio aan de praat krijgen. Met dit verhaal leren we kinderen om eigen verantwoordelijkheden te nemen voor hun eigen plezier. Ook zien we in het verhaal dat Ed Eekhoorn steeds anderen
de schuld geeft van zijn verveling. Ed wil dat iemand anders zijn probleem oplost. Hierbij willen we
aangeven dat kinderen echt in staat zijn om problemen zelf op te lossen!
Elke week komt er weer een gewoonte voorbij. Uiteindelijk hebben we dan voor de carnavalsvakantie
alle 7 gewoontes weer voorbij laten komen en herhaald.
Wij willen alle ouders uitnodigen om op vrijdag 22 februari van 12.00-12.30 uur (bij de kleutergroepen
tot 12.20 uur) in de klas van uw kind(eren) te komen kijken. Kinderen laten dan zien wat ze hebben
geleerd!
Tekenlessen
Vanaf volgende week, woensdag 16 januari starten de tekenlessen van meneer Marvin en meneer
Aart. 5 weken lang kun je kennis maken met verschillende kunstenaars.
Om 13.30 uur gaan we beginnen. Er zijn nog wat plekjes vrij voor degenen die nog mee willen doen.
Opgeven bij juf Erica.
Reservekleding kleutergroepen
Wij hebben op school te weinig reservekleding, met name jongenskleding in de maten 116 en 122.
Dat is erg handig ingeval van ongelukjes op school. Dus mocht u van wat kleding af willen,
dan kunt u die op school inleveren bij de leerkracht. Wij zijn er erg blij mee.
Groepen 4
Gelukkig nieuwjaar vanuit de groepen 4!
Deze week herkansen van de tafel van 2. Deze bleek zo net voor de vakantie toch lastig
voor een aantal kinderen. Dan komt daar nu de tafel van 5 achteraan.
Nieuw oefenmateriaal komt mee naar huis.
De komende weken staan de Cito-toetsen op de planning. Ook wordt het lezen bij elk kind
getoetst.
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Groepen 5
Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2019!
De maand januari staat vooral in het teken van Cito-toetsen.
Het eerste rapport gaat namelijk al op 1 februari mee naar huis!
De laatste herkansing voor de tafel van 7 is op 15 januari en de tafel van 8 op 16 januari.
Ook wordt binnenkort blok 6 van rekenen getoetst: kinderen kunnen analoge kloktijden aflezen en
omzetten in digitale tijden en de tijdsduur tussen twee verschillende tijdstippen bepalen. Ze kunnen ook
getallen tot en met 1000 verdubbelen en halveren, kunnen de goede maat invoeren, kunnen maten ten
opzichte van elkaar vergelijken en kunnen oppervlaktes en omtrekken bepalen.
Woensdag 16 januari brengen de groepen 5 een bezoek aan de Kunsthal van Museum Helmond voor
deelname aan 'een hele Kunst!'. Leerlingen krijgen kort een rondleiding door de expositie en gaan
daarna in tweetallen aan de slag met korte opdrachten.
I.v.m. dit bezoek wordt de gymles (JIBB) van groep 5a op woensdag 16 januari verplaatst naar
dinsdagmiddag 15 januari. Vergeet dus de gymspullen niet op dinsdag!!!!!!
Groepen 7
Allereerst willen we iedereen namens de groepen 7 een heel gelukkig nieuwjaar wensen.
Wij zijn inmiddels alweer 2 dagen bezig en merken meteen dat dit op school een vrij drukke periode is.
Naast de gewone lessen, plannen we de komende weken namelijk ook een heel aantal Cito-toetsen in
die we dit jaar voor het eerst grotendeels digitaal gaan afnemen.
Deze week starten we op donderdag en vrijdag met de Cito spelling. Volgende week werken we 3
dagen aan de Cito van begrijpend lezen en maken we een start met technisch lezen. De weken daarop
komen ook werkwoordspelling en rekenen aan bod. Het zou fijn zijn als u in deze drukke Cito-maand
rekening zou willen houden met het plannen van eventuele dokters- of tandartsbezoeken. Voor de
kinderen is het namelijk prettig als ze de bijbehorende uitleg en korte oefening die bij elke Cito-toets
hoort, met de klas mee kunnen volgen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Gevonden voorwerpen
Er zijn diverse gevonden voorwerpen (waaronder zelfs jassen/trainingsjacks en schoenen) die meneer Rob heeft uitgestald op het podium in de aula (Basstraat).
Mocht u iets kwijt zijn dan kunt u zelf
controleren of het vermiste voorwerp daar tussen ligt.
Alles wat na een week nog niet is opgehaald wordt weggedaan!!!!
Bijlage
Jibb / Urban Matterz Sports Indoor Edition 17 feb 2019
Levv / Positief opvoeden

