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ALGEMEEN
Agenda
Week 11 maart:
11 maart:
12 maart:
15 maart:
20 maart:
22 maart:
26 maart:

hoofdluiscontrole;
groep 4 naar De Maashorst
MJW nr. 13; vergadering MR
stakingsdag; kinderen vrij
talentenmiddag nr. 3; vergadering Ouderraad
spelletjesmiddag groep 1-2A
MJW nr. 14

Carnavalsviering
Tijdens de carnavalsochtend zijn alle kinderen gestart in hun eigen groep. In hun
mooiste outfits hebben de kinderen gehost. Daarna hebben we samen met ’t
Ravelijn de jeugdraad, de stadsraad, de Ravenna’s en de jeugdraad en de raad uit
Overlangel welkom geheten. Aansluitend hierop hebben we een polonaise
gelopen door het hele gebouw. Daarna hebben alle groepen en de leerkrachten
opgetreden. De wisselbekers gingen dit jaar naar de groepen 3 en 6. Hierna
werden de kinderen getrakteerd op een broodje knakworst en ranja. Een groep ouders hebben
heel veel kinderen prachtig geschminkt.
Tot slot vond samen met ’t Ravelijn het pantoffelbal plaats. De kinderen voor wie het pantoffelbal
te druk was, konden zich onder toezicht terugtrekken in een klaslokaal.
Het was een gezellig en geslaagde carnavalsviering. Alle ouders die hieraan een bijdrage hebben
geleverd, hartelijk dank daarvoor!

Talentenmiddag 20 maart
Woensdag 20 maart vindt de derde talentenmiddag plaats. Deze week ontvangen de kinderen die
wat van huis mee moeten brengen een briefje mee naar huis. Heeft u als ouder aangegeven te
willen/kunnen meehelpen, dan bent u hiervoor benaderd door de ouderraad.

Welkom!
Giel van den Hoek is vandaag komen oefenen in groep 1-2B. Hartelijk welkom Giel en een fijne tijd
op onze school toegewenst.

Gevonden voorwerpen
In het halletje tegenover de werkplek van Linda staat een bak met gevonden voorwerpen. Er liggen
heel veel kledingstukken en andere spullen in. Mist u iets, dan heeft u nog deze week om erin te
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kijken of er iets in ligt van uw kind. Volgende week maandag gaat de inhoud ervan in de
kledingcontainer.

Opschoondag
Jaarlijks is er een Landelijke Opschoondag waaraan de gemeente Oss meedoet.
Deze dag maakt ons allemaal bewust van de hoeveelheid zwerfafval in onze
omgeving.
Onze school helpt graag een handje mee. Hiervoor is door de gemeente een
afvalcontainer, afvalknijpers, hesjes en handschoenen beschikbaar gesteld door
de gemeente Oss. De leerlingen gaan vanaf vandaag tot dinsdag 19 maart in de
pauze met de leerkracht zwerfafval opruimen rondom school. De gemeente zal
het afval dan voor ons afvoeren.
Groep 6 heeft als eerste groep het goede voorbeeld gegeven. De kinderen
waren zo enthousiast dat zij ook in de buurt aan het opruimen zijn.
De Landelijke Opschoondag is dit jaar op zaterdag 23 maart.

Herhaalde oproep reservekleding
We hebben nog steeds behoefte aan jongensbroeken voor de kleuters en sokjes. Heeft u nog wat
oude kleding over, lever dit dan in bij één van de leerkrachten van groep 1-2.

Verjaardagen maart
Dag
2
4
4
5
5
6
7
12
16
17
17
20
22
24
25
27
27

Naam
Louise van der Meer (2010)
Jonas de Bruijn (2010)
Jasmijn Waijers (2012)
Isa van Breda (2009)
Meike Hoefnagel (2007)
Lieve van Boxtel (2012)
Isa Straatman (2012)
Zoey van der Vlist (2010)
Manouk Langenhuijzen (2008)
Gijs Jaspers (2008)
Saar Jaspers (2008)
Marley Kuijpers (2014)
Mees Hendriksen (2011)
Josephine Geenen (2011)
Sam Hoefnagel (2011)
Eva Kling (2007)
Lana van Rijn (2013)

Groep
5
5
3
6
8
3
3
5
7
7
7
1-2A
4
4
4
8
1-2B
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27
28
30

Giel van den Hoek (2015)
Dalea Badri (2007)
Doris de Bruijn (2008)
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1-2B
8
7

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2
De kleuters zijn deze week gestart met het thema ‘de garage’. Maandag 18 maart gaan we op
bezoek bij garagebedrijf Van de Werken in Ravenstein. Daar krijgen we te zien hoe het te werk gaat
in een garage.

Groep 6
Vandaag zijn wij gestart met ‘Grej of the day’. Dit is een raadsel dat de kinderen mee naar huis
krijgen. Vandaag was het raadsel: ‘Ik ben de langste van de wereld.’ De volgende ochtend krijgen
de kinderen de mogelijkheid om hun oplossingen te bespreken en krijgen ze het juiste antwoord te
horen. Elke week krijgen de kinderen een of twee nieuwe raadsels. De antwoorden na een korte
powerpoint, vastgemaakt aan de wereldkaart.

We zijn begonnen met het opstellen van persoonlijke doelen. Alle kinderen mogen aangeven wat
ze graag willen leren. We kijken dan samen naar wat er nodig is om dit doel te bereiken. Vraag uw
kind er maar eens naar.
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Informatie van derden
Kinderjury 2019
Zoals je misschien wel gehoord of gelezen hebt is de Kinderjury weer
van start gegaan. Iedereen vanaf groep 3 kan hier aan meedoen.
Meld je aan bij de informatiebalie van de bibliotheek. Je krijgt een
leesformulier, op dit formulier geef je aan wat je van het gelezen
boek vond en je geeft een rapportcijfer.
Als je vijf boeken hebt gelezen krijg je een cadeautje en een
uitnodiging voor de afsluitende middag waarop we eerst iets lekkers
eten, daarna spelen we bingo waarmee je leuke prijzen kunt winnen.
Bovendien worden enkele boeken verloot.
In de bibliotheek hebben alle boeken die meedoen aan de verkiezing een rode Kinderjury 2019
sticker en ze staan bij elkaar op een apart meubel.
Het leuke van de Kinderjury is dat jullie bepalen welk boek het mooiste is.
De Kinderjury duurt nog tot en met 19 mei 2019 dus er is nog alle tijd om boeken te lezen.
Kom naar de bibliotheek van Ravenstein en doe mee!
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