Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!
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Bijbelverhalen
Week 5: 27-31 januari 2020
Het geluk, Matteüs 5:1-12
Als niemand het ziet, Matteüs 6:1-4
Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15
Week 6: 3-7 februari 2020
Wees niet bezorgd, Matteüs 6:25-34
Het huis op de rots, Matteüs 7:24-27
De zieke knecht, Matteüs 8:5-13

Nummer 11

Agenda
Januari:
25-1: Oud papier
29-1: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij
30-1: Nicolet studieverlof,
Elly valt in.

PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 5: Speciale bijeenkomsten
Week 6: Klas, kring
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen als we speciale
bijeenkomsten hebben en in de klas tijdens het
kringmoment.

Februari:
12-2: Vragenuurtje
14-2: Rapport gaat mee
17-2 t/m 21-2:
Voorjaarsvakantie
24-2: Luizencontrole
26-2: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij

Ouderportaal Parnassys
De toetsresultaten van de kinderen zijn vanaf morgen weer
zichtbaar in het ouderportaal van Parnassys. De toetsen zijn
allemaal afgenomen en de resultaten worden door het team
besproken en geanalyseerd, zodat we een passend aanbod kunnen
bieden aan de kinderen. Voor de voorjaarsvakantie krijgen de
kinderen hun rapport mee naar huis.
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28-2: Loopspeltoernooi
groep 3 en 4
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Nieuws van de leerlingenraad
We vinden het fijn om te merken dat het met de rijrichting heel goed gaat. Een aandachtspunt is nog dat er
niet voor de hekken wordt geparkeerd.
Afgelopen periode ging het heel goed op het schoolplein. Het niet voetballen gaf veel rust op het plein. We
hebben afgesproken dat we vanaf nu alleen op de maandag gaan voetballen en dat er minder hard geschopt
wordt.
Op de deur van de wc van de meisjes van groep 5/6 worden nog steeds meer krassen en lelijke woorden
gezet. Daarom gaan we een lijst ophangen voor de namen, zodat we kunnen zien wie er iets heeft gedaan.
Groeten van Benthe en Quilermo

Veiligheid rond de school
Zoals u hierboven in het verslag van de leerlingenraad hebt kunnen lezen, hebben we samen met de
kinderen gesproken over de veiligheid rond de school. We merken dat er bijna altijd in de goede rijrichting
wordt gereden rond de school. Dat is fijn, want daardoor is de verkeerssituatie rond de school veel veiliger
voor de kinderen geworden. We vragen we u aandacht voor het parkeren voor de hekken van de school.
We hebben de afspraak dat de uitgangen vrij worden gehouden, zodat de kinderen veilig het plein af
kunnen gaan. We merken dat dit nog weleens een probleem is. Vooral bij de kleuteruitgang is het erg druk
en door de geparkeerde auto’s wordt het nog onoverzichtelijker. Wilt u hier rekening mee houden? Samen
kunnen we zorgen voor de veiligheid van onze kinderen.

Nieuws van de opvang
Wij zijn druk bezig met het thema winter. Wij hebben al mooie schaatsen
geknutseld en mooie tekeningen gemaakt met sneeuwvlokjes en verf. Maar
natuurlijk hopen wij op echte sneeuwvlokjes en ijs, zodat wij kunnen
schaatsen en lekker in de sneeuw kunnen spelen. Het lijkt er op dat we daar
nog even op moeten wachten. Voor nu knutselen we lekker verder met het
thema winter.
Mocht u mensen kennen die hun kinderen ook willen aanmelden of wilt u
uw eigen kind aanmelden voor de opvang? Wacht hier dan niet te lang mee.
Wij hebben inmiddels een wachtlijst voor bepaalde dagen. Dus ook al is de
opvang nog niet direct nodig, het is wel goed om uw kind alvast op te geven.
Dit om teleurstelling te voorkomen.

Nieuws uit de peutergroep
Hatsjoe! Gelukkig gaat het alweer een stuk beter met Puk. Wij hebben een mooi bedje voor hem gemaakt,
zodat hij goed kan uitrusten. Ook hebben wij lekker chill beterschapskaartjes voor Puk gemaakt. Maar
tijdens het uitrusten is Puk geprikt door een prik mug en zit hij onder de muggen bulten en heeft hij veel
jeuk.
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Nieuws uit groep 1 en 2
Ons thema van deze weken is de winkel. Het prentenboek bij dit thema is Het Letterwinkeltje. De hoeken
zijn veranderd in een schoenenwinkel, een bloemenwinkel en een letterwinkel.
We hebben de letter W geplakt met vlechtrepen en er zelf woorden bij geschreven die beginnen met de W.
En de letterkoffer met de letter W mag steeds mee met een
van de kinderen, om er thuis twee voorwerpen met de letter
W in te doen en het woord in het schrift te schrijven en weer
mee naar school te nemen.
We hebben onze eigen schoenen getekend en een
winkelmandje geplakt van vierkantjes. We leren van lange
woorden en korte woorden door de woorden in stukjes(
lettergrepen ) te maken en te klappen.
We leren liedjes en opzegversjes van de bakker. In het
zakje zitten 6 krentenbollen, zo leren we het cijfer 6 in groep
1 en 16 in groep 2.
Op maandagochtend doen we met onze groep mee aan Kleuterpret. Dat is een gymprogramma opgezet
voor de onderbouw. Er komt een gymnastiekleerkracht ons begeleiden en een paar lessen samen met ons
geven.
De kinderen vinden het heel leuk en doen enthousiast mee. Aan het eind over 20 weken krijgen alle
kinderen een gymdiploma en gaan we voor 1 keer naar de grote gymzaal.

Nieuws uit groep 3 en 4
Zoals u vast al van de kinderen begrepen hebt, zijn de Citotoetsen afgerond en volgen we het reguliere
programma weer. Groep 3 is bezig met het optellen en aftrekken over het tiental. Ze beginnen het al aardig
te snappen. Groep 4 is met taal bezig met het formuleren van zinnen: wat staat er in elk geval in een goede
zin? En dan hebben we het over een zelfstandig naamwoord en een werkwoord. En we leren wat het waardeel van een zin is. Tijdens de gymlessen op dinsdag oefenen we voor het loopspeltoernooi. Dit is verplaatst
naar vrijdag 28 februari.
Ik heb van een aantal kinderen gehoord, dat het boek ’Spaghetti van Menetti’ erg grappig was. Wilt u het
deze week weer inleveren?

Nieuws uit groep 5 en 6
We zijn bezig met de projecten. Groep 5 heeft het over de
ruimte en groep 6 over de defensie. In groepjes onderzoeken
we de leervragen die we samen hebben bedacht en daarna
maken we bijvoorbeeld een powerpoint, muurkrant of gaan
we iets knutselen. Wist u bijvoorbeeld dat een raket 40.000
km per uur sjeest en dat hij 333 keer sneller is dan een auto
op de snelweg?
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Nieuws uit groep 7 en 8
De Cito toetsen zitten er weer op en sinds deze week zijn we weer zoals gewoonlijk aan het werk. Wat er
deze week voor leuks bij is gekomen, is dat we nu werken met een werkboek voor topografie. We hebben
gekeken hoe de methode werkt, wat we de komende tijd gaan leren en hoe je informatie in een atlas kan
opzoeken.
De klas is vol enthousiasme aan de slag gegaan. Ze waren zo geconcentreerd en betrokken aan het werk
dat iedereen het jammer vond dat het alweer twaalf uur was.
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