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ALGEMEEN
Agenda
5 februari:
8 februari:
14 februari:
18 februari:
19 februari:
21 februari:

09.00-11.00 uur kijkochtend voor nieuwe ouders
studiedag; kinderen vrij
rapporten mee naar huis groepen 2 t/m 8
14.30-15.00 uur kinderraad; oudergesprekken groepen 1 t/m 8
MJW nr. 12
oudergesprekken groepen 1 t/m 8; 13.30u spelletjesmiddag gr. 1-2A

Rapportmap
Donderdag 14 februari krijgen de kinderen van de groepen 2 t/m 8 het rapport mee
naar huis. Wilt u de rapportmap vóór vrijdag 8 februari aan uw kind mee naar school
geven?

Welkom:
Vanochtend is Brayan Ziótkowski in groep 1-2B komen oefenen. Welkom en een fijne
schoolperiode toegewenst Brayan!

Verjaardagen februari
Dag
5
6
7
8
12
13
15
15
17
18
18
19
22
23
25
27
28

Naam
Benthe Brukx (2010)
Mel Hoefnagel (2013)
Fatih Apaydin (2014)
Frederique van de Wiel (2008)
Olivier van Dijk (2010)
John Badri (2011)
Julia Calatz (2007)
Mia Vasquez Villacres (2013)
Melissa van Schijndel (2010)
Tobias Brukx (2012)
Sem Toonen (2012)
Wytse Dericks (2007)
Vinh Komen (2009)
Seth Bakker (2011)
Nick Willems (2014)
Brayan Ziótkowski (2015)
Lieke de Nobel (2013)

Groep
5
1-2B
1-2A
7
5
4
8
1-2B
5
1-2A
3
8
6
4
1-2B
1-2B
1-2A
1
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Open dag 2 februari jl.
Afgelopen zaterdag was onze school open voor ouders wiens kind nog vier
jaar moet worden. Al weken van te voren waren wij volop bezig met de
voorbereidingen. Er moest nagedacht worden over een inhoud en vorm van
de flyer, de inrichting van het gebouw en de lokalen, de koffie enz. enz.
Zeker twintig gezinnen hebben uitgebreid kennis kunnen maken met onze
school. Leerkrachten en ouders van ouderraad vertelden enthousiast over
onze school.
Ik wil graag iedereen van harte bedanken voor hun harde werk: leerkrachten,
conciërge, administratieve kracht, schoonmakers en, last but not least, de
ouders van de ouderraad. Een school staat nooit op zichzelf, dat was
afgelopen zaterdag meer dan zichtbaar!
Een van trots glimmende directeur Marijke

Projectweek Muziek
Heeft u de uitzending gemist van de opnamen die Omroep Walraven heeft gemaakt open dan
bijgaande link of ga naar Uitzending gemist van Omroep Walraven:
https://www.facebook.com/223130151155916/posts/1479916302143955/

Studiedag
Wij herinneren u eraan dat uw kind(eren) aanstaande vrijdag, 8 februari, vrij zijn in verband met
een studiedag van het team.

Kledingcontainer
Voor de hoofdingang staat een kledingcontainer waarin u uw oude kleding kunt deponeren. Een
gedeelte van de opbrengst komt onder andere ten goede aan onze school.

Lege cartridges
We hebben jarenlang lege cartridges van onder andere printers verzameld, maar helaas kunt u
deze niet meer bij ons inleveren. Het kost te veel werk om alle cartridges uit te zoeken omdat de
ophaaldienst ze niet allemaal accepteert.

Nieuws uit de groepen:
Groep 4
2
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In groep 4 hebben we Sarah mogen verwelkomen na de kerstvakantie. “Gezellig dat jij in onze
groep bent gekomen Sarah!”.
Tijdens de Engelse lessen hebben we vier weken over het thema “Winter” gepraat, gelezen en
spelletjes gedaan. We hebben ook een Engels liedje over winter geleerd. Het heet
“Wintertime”. De kinderen zingen het graag voor u.
De komende tijd gaan we een carnavalslied leren voor het optreden tijdens ons carnavalsfeest.
Met knutselen gaan we vandaag, dinsdag 5 februari, aandacht besteden aan Valentijnsdag. De
andere weken werken we aan carnavalsversiering en een leuke
carnavalsknutsel.
Vorige week dinsdagmiddag hebben we samengewerkt met groep 7.
We werkten in tweetallen; een leerling uit groep 7 en een uit groep 4.
De opdracht was: maak op een en in een cd-hoes een tekening. De
voorkant moest te maken hebben met de binnenkant. Bijvoorbeeld:
Sem tekende op een blaadje een oerwoud en legde dat in de cd. Op de
voorkant tekende hij een tijger. Zo leek het een 3D tekening.
We gaan deze week beginnen met “stillezen’. De kinderen lezen 10
minuten stil in een boek op eigen niveau.

Groep 7






Groep 7 en 8 zijn 28 en 29 januari naar het gemeentehuis in Oss geweest voor het spel
'DemocraCity'. Hier hebben de kinderen geleerd hoe de gemeenteraad functioneert; er wordt
gedebatteerd over de bouw of afbraak van bepaalde gebouwen in de stad en op welke manier
het geld van de overheid wordt uitgegeven.
In de groep zijn we bezig met het thema 'Machtige Media', waarbij de kinderen de invloed van
media op maatschappelijke kwesties onderzoeken. Zo hebben soaps invloed op onze
gedachten over homoseksualiteit en zorgen de reclames van Nike ervoor dat we meer in
onszelf geloven.
Verder blijven we in groep 7 hard aan het werk. We leren de komende tijd veel over procenten,
maar ook werkwoorden in de verleden tijd krijgen onze aandacht. Kent u 't ex-kofschip nog?
Wij nu wel!

Informatie van derden
Carnavalsdienst kerk
Vrijdag 1 maart barst het carnaval weer los met het pantoffelbal op school. Zaterdag 2 maart is er
om 19.00 uur een dienst in de protestantse kerk. Wij doen dringend een oproep aan kinderen de
dienst mee te vieren met ons. Kan je een muziekinstrument bespelen, kun je dansen, zingen,
gedichten voorlezen of wat dan ook, geef je dan op aan de werkgroep van de carnavalsdienst.
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Wil je hieraan bijdragen neem dan contact op met Tineke Brouwer van de werkgroep,
telefoonnummer 06-53837877.

De Typetuin
Er zijn nog plaatsen vrij bij de typecursus van de Typetuin die (bij voldoende deelnemers) op 11
maart 2019 zal starten. Voor meer informatie kunt u hiervoor naar de volgende link:
https://successsociety.egnyte.com/dl/Z6umPm4Ls6. Er zijn nog plaatsen vrij voor de typeopleiding
die in maart start.
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