Agenda
di
22 jan
do
24 jan
vrij
25 jan

Vergadering KCR
Vergadering OV
Studiedag, alle leerlingen basisschool vrij

Vervangingen
Vanaf ma 21 jan wordt juf Joan (5a) vervangen
TLIM
Deze week alweer week 3 van The Leader in Me.
Gewoonte 3: belangrijke zaken eerst.
Ook hierbij sluiten we aan bij het verhaal van de 7 habits, deze keer van Steven Stekelvarken.
Steven Stekelvarken krijgt als huiswerk mee dat hij 6 woorden goed moet kunnen spellen op vrijdag.
De juf geeft de tip om elke dag even te oefenen. Steven vindt andere dingen echter leuker en
belangrijker dan woordjes leren. Pas op de laatste dag leert hij en de volgende dag zakt hij voor de test.
Zal hij leren dat belangrijke zaken eerst moeten?
Kinderen, maar ook volwassenen, vinden dit vaak erg moeilijk. Er komen zoveel dingen op een dag
voorbij. Dingen die mogen en dingen die moeten. Keuzes maken voor jezelf maar ook voor anderen.
Met deze gewoonte willen we kinderen leren dat het slim is om eerst de belangrijkste dingen aan te
pakken en daarna de minder belangrijke dingen.
U komt toch ook kijken op vrijdag 22 februari van 12.00-12.30 uur (bij de kleutergroepen tot 12.20) in de
klas van uw kind(eren) wat uw kind heeft geleerd van TLIM???
Boekcadeau
Zoals u vast al weet is lezen belangrijk voor de ontwikkeling van uw
kind. Bovendien is lezen ook nog eens ontzettend leuk!
Wij hebben fijn nieuws;
In het kader van VVE zullen de jongere kinderen van ons Kindcentrum
vandaag het prachtige prentenboek; “Drakenpost” ontvangen vanuit de
gemeente Helmond. Het gaat om alle kinderen van de PSZ, alle kinderen vanaf 2 jaar van het KDV en alle kleuters.
De kinderen mogen het boek houden.
Bij het boek zit een leeskaart voor ieder kind die speciaal ontworpen is
voor de gemeente Helmond. Hierop staan tips voor u over hoe u samen
met uw kind het boek kunt lezen.
De kinderen mogen het boek houden. Wanneer het boek uit is, kom je gewoon lekker een nieuw boek
lenen in ons Bunderboekenbos want we hebben er genoeg!
Wij wensen iedereen veel leesplezier toe!
“Voorlezen; elke dag een feest!”
Op woensdag 23 januari gaat de landelijke campagne ‘De Nationale Voorleesdagen’ weer van start.
Tijdens deze campagne wordt extra aandacht besteed aan het belang van voorlezen aan kinderen.
Naast het feit dat voorlezen erg leerzaam is, is voorlezen vooral ook heel leuk! En dit geldt zéker niet
alleen voor jonge kinderen. Ook oudere kinderen kunnen erg genieten van het luisteren naar een mooi
verhaal. Al onze kinderen gaan daarom maandag 28 januari bij ons op school genieten van ‘De Grote
Voorleesvoorstelling’
Elke leerkracht zal in zijn of haar lokaal een boek gaan voorlezen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8
kunnen bij een van de leerkrachten uit hun bouw een verhaal gaan beluisteren en bestellen hiervoor
vooraf een kaartje bij hun eigen leerkracht. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers van groep
1/2 en peuterspeelzaal gaan in een andere groep voorlezen.
Ook is er voor ieder kind een sneetje peperkoek en een beker drinken.
Wij hopen dat iedereen ervan zal genieten. Dat lijkt ons geen probleem!
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website: www.nationalevoorleesdagen.nl

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Winterschilder
Ook deze week zijn ze er nog, onze winterschilders! Aanstaande donderdag is groep 1/2a aan de beurt
en begin volgende week groep 1/2d. Ook de gangen, aula en kapstokken komen aan de beurt, dus let
op de bordjes NAT! De groepen zitten deze dagen in het Hi-level lokaal.
Voorlezen op de Peuterspeelzaal
Op dinsdagmiddag 29 januari komt Ruud Meulendijks van de Bibliotheek Helmond-Peel het
prentenboek van het jaar voorlezen. Het boek heet: Een huis voor Harry van Leo Timmers.
Ruud nodigt alle kinderen die op dinsdagmiddag naar de peuterspeelzaal komen samen met één
ouder/verzorger uit om samen van het verhaal te komen genieten. Het begint om 13.00 uur en duurt tot
ongeveer 13.30 uur. Houdt u deze datum vast vrij in uw agenda?
Groepen1/2
Warm aankleden
Brrrr… het wordt weer wat kouder buiten. Ook met dit weer zijn wij dagelijks met de
kinderen buiten te vinden. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind lekker warm is aangekleed
zodat het lekker buiten kan spelen?
Voor een groot aantal kinderen is het nog moeilijk om das, wanten enz. aan te trekken.
Het is fijn als u het samen met uw kind oefent. Als het niet lukt helpen de kinderen elkaar en natuurlijk is de juf er ook om te helpen als het echt lastig is!
Afscheid nemen in de klas
Na de Kerstvakantie hebben een paar kleutergroepen er enkele kinderen bijgekregen.
Dit zorgt ervoor dat het tijdens de inloopmomenten in de ochtend en middag behoorlijk
druk kan zijn wanneer ouders hun kind brengen. Wij willen u vragen om kort afscheid te nemen van uw
kind en dan de klas te verlaten. Zo kunnen alle kinderen snel hun (werk-)plekje vinden en kan de leerkracht vlot met het programma beginnen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Groepen 4
Na al dat toetsen staat het volgende al weer op de planning: de
tafel van 5.
Vandaag gaat het oefenboekje voor thuis mee naar huis.
Ook in de klas mogen kinderen oefenen in een boekje.
Op YouTube zijn er leuke liedjes te vinden om te oefenen.
Vul bij de zoekopdracht maar de tafel van 5 in.
We sluiten deze week gezamenlijk af met de gymles.
Donderdagmiddag gaan we samen naar de gymles.
Denk aan de gymspullen!
Groepen 7
Dit is de laatste week waarin we de Cito’s afnemen. Deze week staat rekenen op het programma. In
groep 7b wordt daarbij ook nog getoetst op technisch lezen (AVI en DMT). Groep 7a heeft dit vorige
week al afgerond. Ook de (gewone) reken- en geschiedenistoetsen vallen in deze week. Daarna komt
er weer wat meer rust in het programma en is de eerste grote toetsronde van dit jaar voorbij.

