Agenda
vrij
1 feb
di
5 feb
di
5 feb
woe
6 feb
do
7 feb

1ste Rapport gaat mee naar huis
Kunstmenu gr 1/2
Oudergesprekken KDV, PSZ en groepen 1 t/m 8
Kunstmenu gr 7
Oudergesprekken KDV, PSZ en groepen 1 t/m 8

Vervangingen
do
31 jan
7 feb
hele week

Juf Annet (1d) wordt vervangen door juf Dagmar
Juf Joan (5a) wordt vervangen

TLIM
Gewoonte 4: Denk win-win
Het verhaal waar we deze keer bij aansluiten is het verhaal van Lily Stinkdier.
Lily Stinkdier wil net zo’n mooie groentetuin als mevrouw Uil. Haar moeder vindt het geen goed idee en
is bang dat het haar veel tijd en energie gaat kosten. Lily belooft dat zij het werk zal doen en speciaal
voor haar moeder ook aardbeien zal planten. Zo is er voor allebei een voordeel aan de nieuwe groentetuin.
Voor kinderen is het €100 euro probleem een ideale vorm om een win-win situatie mee te oefenen.
2 kinderen krijgen €100. Een van beide mag de €100 verdelen. Diegene bepaalt zelf hoeveel euro hij/zij
geeft aan de ander. De ander bepaalt daarna of het DEAL of NO DEAL is. Bij NO DEAL moeten ze het
geld teruggeven en hebben beiden niets. De bedoeling hiervan is, dat kinderen leren dat een win-win
situatie iets anders is dan eerlijk verdelen.
Grappig filmpje over deze gewoonte (eieren pakken) kun je zien via onderstaande link.

•

https://www.youtube.com/watch?v=52M5E
fRkBBo

Tevredenheidspeiling
Binnen OBS Helmond wordt dit jaar op alle scholen een digitale tevredenheidspeiling uitgezet.
Voor deze peiling worden op De Bundertjes ouders, leerlingen en medewerkers gevraagd enkele
vragen te beantwoorden aangaande de kwaliteit van ons onderwijs. Invullen van de vragen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Wij hopen op uw medewerking. In de bijlage vindt u een brief met
aanvullende informatie.
Voorlezen op de Peuterspeelzaal
Op donderdagmiddag 7 februari komt Ruud Meulendijks van 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 donderdagmiddag 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?
Groepen 3
Vanochtend zijn wij met de bus naar de voorstelling ‘ieorg idur’ in het Annatheater geweest. Dat was heel erg leuk!
In de klas zijn we begonnen met de verliefde harten. Hier hebben we zelfs een liedje bij.
Ook oefenen we deze 2 weken met de sch, ng en nk.
Groepen 4
Al weer halverwege het schooljaar!
Nieuwe hoofdstukken voor taal, spelling en rekenen.
We testen een nieuwe leesmethode. Samen met de kinderen bespreken we wat we daar van vinden.
Een werkgroep van leerkrachten beslist mede met deze input wat de nieuwe methode gaat worden.
Kortom: werk aan de winkel!

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

A.s. donderdag gaan de beide groepen 4 met de bus naar het Annatheater.
Zij gaan daar kijken naar een theatervoorstelling. Altijd leuk zo’n uitje!
Oefenen we ondertussen de tafel van 5? Fijn! Volgende week is de toets!
Groepen 7
Woensdag 6 februari gaan de groepen 7 in het kader van ons Kunstmenu naar de
expositie ‘Waar water overvloeit in ander water’ in de Cacaofabriek. We zullen naar de Cacaofabriek
fietsen en verwachten alle kinderen die dag dus op school met een goede fiets.
Groep 7a zal meteen om 8.30 uur vertrekken en rond 11.00 uur weer op school aanwezig zijn. Groep
7b vertrekt om 10.15uur. Wellicht zullen zij iets later dan 12.30uur terug op school zijn. Wij zijn nog op
zoek naar ouders die met ons mee zouden willen fietsen. Uiteraard mag u dan ook mee de expositie
bezoeken. Mocht u mee kunnen en willen, wilt u dit dan even laten weten aan de leerkracht van uw
kind? Alvast heel erg bedankt!
Bijlage
Brief aankondiging Tevredenheidspeiling

