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Bijbelverhalen
Week 3: 13-17 januari 2020
Naar Egypte, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12
Jezus wordt gedoopt, Matteüs 3:13-17
Week 4: 20-24 januari 2020
De verzoeking in de woestijn, Matteüs 4:1-11
Jezus roept mensen met zich mee, Matteüs 4:12-22
Jezus geneest zieke mensen, Matteüs 4:23-25
PBS-regels van de week:

Nummer 10

Agenda
Januari:
15-1: Vragenuurtje
23-1: Leerlingenraad
25-1: Oud papier
28-1: MR/OC-vergadering
29-1: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij

Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 3: Sporthal en kleedruimte sporthal
Week 4: Klas, handvaardigheid

Februari:
12-2: Vragenuurtje

We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen als we in de sporthal zijn en
tijdens de creatieve lessen in de klas.

14-2: Rapport gaat mee
17-2 t/m 21-2:
Voorjaarsvakantie
24-2: Luizencontrole

In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij
wordt door de Bijbel omschreven als een zoon van David, een
koningskind. Eén van de eerste dingen die over deze koning verteld
worden is dat hij gered wordt. Jezus is nog een klein kind als zijn
vader en moeder hem meenemen op de vlucht voor koning
Herodes. Daarmee is de toon van zijn verhaal gezet. In de persoon
van Jezus komt God zelf naar de aarde; niet als een sterke,
machtige heerser, maar als een kwetsbaar mens. Jezus komt om
kwetsbare mensen op te zoeken, sterker nog: om in hun schoenen
te gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen verder gaan. We
horen hoe Jezus beproefd wordt in de woestijn. Maar ook hoe hij
zieke mensen geneest en hoe hij vertelt over God.
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26-2: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij
28-2: Loopspeltoernooi
groep 3 en 4
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God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de lucht en
de bloemen op het veld. Hoe kwetsbaar ze ook zijn; ze mogen vertrouwen op zorg en bescherming.
Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag die kinderen kunnen stellen – aan
volwassenen, aan andere kinderen en aan God. Tegelijk is het ook een vraag die aan kinderen zelf gesteld
kan worden. Op sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun
omgeving. Je mag hopen dat deze kinderen niet vergeten dat ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij?

Landelijke stakingsdagen
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari zijn er weer landelijke stakingsdagen aangekondigd voor het
onderwijs. Ondanks het feit dat er structureel nog niets is veranderd voor het onderwijs, hebben alle
leerkrachten van onze school besloten niet mee te doen aan de staking op deze dagen. De kinderen gaan
deze twee dagen dus gewoon naar school.

Toetsweken
Deze week zijn we op school gestart met de afname van de Cito-toetsen in de groepen 3 tot en met 7. De
Cito-toetsen worden afgenomen om te volgen of de kinderen wat ze de afgelopen maanden hebben geleerd
kunnen toepassen in de toetsen. De resultaten van de Cito-toetsen, in combinatie met de reguliere toetsen
die de kinderen het hele jaar door maken, gebruiken we om een volledig beeld te krijgen van wat iedere
leerling op dit moment kan, of er leerstof aangepast moet worden en of de leerling op niveau zit. In groep 6
en 7 bepalen de resultaten van de Cito-toetsen mede naar welk vervolgonderwijs de kinderen kunnen. In
groep 1 en 2 nemen we geen Cito-toetsen meer af. Tijdens de toetsweken kunt u de resultaten van de
toetsen niet inzien. Als we alles verwerkt hebben, dan gaat de functie weer aan in Parnassys en melden wij
dit aan u.
Mocht u de inloggegevens voor het ouderportaal niet meer beschikbaar hebben, stuur dan even een mail
naar dewegwijzer@ckcdrenthe.nl, dan sturen wij u nieuwe inloggegevens toe.

Hoofdluiscontrole
Afgelopen maandag heeft de hoofdluiscontrole weer plaats gevonden. We zijn blij te kunnen melden dat er
geen hoofdluizen zijn aangetroffen. De volgende controle vindt na de voorjaarsvakantie plaats. Mocht u
tussentijds toch hoofdluizen ontdekken bij uw kind, zou u dit dan willen melden bij de leerkracht? Dan kunnen
we eventueel een extra controle laten plaatsvinden.

Nieuws van de opvang
Kerst en oud en nieuw, dat stond centraal de afgelopen weken bij de opvang. Samen hebben we lekker
gespeeld en geknutseld. Ook hebben we relaxed een filmpje gekeken in onze “bioscoop”. Het nieuwe jaar
is weer begonnen en de komende weken staat het thema winter centraal. We hopen natuurlijk op veel
sneeuw, maar dan moeten we waarschijnlijk nog even geduld hebben...... Intussen kunnen we wel al wat
lekkers maken voor de vogels.
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Nieuws uit de peutergroep
Hatsjoe! Dit is het thema in de peutergroep waar we de komende weken aan zullen werken. Puk is heel
verkouden en heeft steeds een snotneus. Wat nu? Nou, de kinderen hadden wel een idee. We moeten zijn
neus schoonmaken met een zakdoek. En Puk moet op bed want dan wordt hij gauw weer beter. Samen
gaan we kijken wat een dokter allemaal doet en wat we zelf kunnen doen als iemand ziek is.

Nieuws uit groep 3 en 4
Allereerst wensen we u allemaal een heel gezond en gelukkig 2020! Het was fijn te zien, dat de kinderen
maandag weer zin hadden om naar school te gaan. We zijn allemaal enthousiast aan het nieuwe jaar
begonnen en meteen hard aan het werk gegaan. Dinsdag zijn we met de Citotoetsen gestart en daar zijn
we wel twee weken zoet mee. Natuurlijk doen we tussendoor ook andere dingen! Zo zijn we deze week
gestart met ons volgende project: ‘de ruimte’ en de kinderen hebben allemaal een leesboek mee naar huis
gekregen: ‘Spaghetti van Menetti”. Het is de bedoeling, dat dit boek thuis voorgelezen wordt. Als alle
kinderen het boek op 22 januari weer ingeleverd hebben, gaan we er op school ook nog mee aan het werk.

Nieuws uit groep 5 en 6
De kerstvakantie zit er helaas weer op. Aan de verhalen te horen, heeft
iedereen een fijne vakantie gehad! In de klas zijn we inmiddels begonnen
met de Cito-toetsen. Dit is hard werken! Tussendoor hebben we gelukkig
niet veel ‘gewoon’ werk en mogen we lekker kleuren in een werkboekje
of hebben we keuzewerk. De meeste methodetoetsen van blok 1 tot en
met 4 zijn inmiddels ook afgerond, zodat we dit kunnen verwerken in de
rapporten.
Er zijn alleen nog een paar kinderen die geen rapport hebben ingeleverd
op school. Mocht u het rapport nog thuis hebben liggen, wilt u hem dan
meegeven aan uw zoon/dochter.

Nieuws uit groep 7 en 8
Afgelopen maandag zijn we in groep 6/7/8 begonnen met een nieuw project over de defensie. We hebben
een woordweb gemaakt over alles wat we er al over weten en we hebben leervragen bedacht. Woensdag
hebben de kinderen zelf bedacht welke leervraag ze willen onderzoeken. Daarna hebben ze in hun groepje
deelvragen bedacht. Deze vragen gaan ze de komende tijd onderzoeken en presenteren. Behalve dat de
kinderen zelf onderzoek doen, komt er ook een veteraan langs om ons een gastles te geven.
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