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Belangrijke
data
Ma 14 januari
Cultuurmenu
7A om 09:15 uur
7B om 10:45 uur
Archeologisch museum
Wo 23 januari
Cultuurschakel
Groepen 1/2 om 09:15 uur
Wo 30 januari
Cultuurschakel
Groepen 3/4 om 11:00 uur

Gelukkig 2019
Het nieuwe jaar is begonnen en de kinderen zijn na twee weken
vakantie weer terug op school. In de eerste week is het weer even
wennen aan elkaar, we zijn dan in alle klassen bezig met de sfeer in
de groep. Door middel van verschillende spelletjes en opdrachten
leren we elkaar steeds wat beter kennen en plezier te hebben met
elkaar. Het is fijn om te leren samenwerken en begrip te hebben voor
de ander. Iedereen is anders, iedereen is even bijzonder en belangrijk
in de klas.
Bij de kleuters gaan we na deze week beginnen met het thema:
Winter.
Zij gaan in de klas weer nieuwe dingen leren door te experimenteren, samenwerken,
veel bewegen, ontdekken, elkaar helpen, veel praten met elkaar, luisteren, kijken, voelen,
ruiken, proeven, proberen en doen. De kinderen krijgen een werkboekje mee naar huis
met een deel van de woorden die zij in de klas gaan leren en er staan oefeningen in.
De meeste kinderen vinden dit leuk om samen met hun ouders te oefenen en komen trots
met hun boekje terug naar school. Samen boeken lezen (uit de bibliotheek) over de winter
doen ze ook graag met papa, mama, broer of zus.
Samen lezen is gezellig en heel goed voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal en het
inlevingsvermogen. We hopen ook in 2019 weer goed met jullie en jullie fijne kinderen
samen te werken.
Juf Nadja.

Lessen drama
Sinds een paar jaar werk ik als theaterdocent op de voorsprong. Dit doe ik met groot
plezier. Ik geef de kinderen vaardigheden die hun bewustzijn, emotionele uiting en fantasie
stimuleren.

Beste ouders,
U kunt zich weer inschrijven voor
cursussen! In februari start er
een nieuwe EHBO-cursus.
Of vindt u het interessant om
mee te doen met Oumnia Works?
Of Spelen en samenwerken met
je kind bij VVE-thuis?
Dit is vooral voor moeders met
kinderen in de groepen 1/2 en dit
is het vervolg op de cursus van
de peuterspeelzaal.
Voor informatie kunt u mij
‘s morgens in de grote hal vinden
waar u binnenkomt of in de hal
van het buurthuis waar de moeders
koffiedrinken.
Doet u mee? Tot gauw.
Juf Mirjam.

Tegelijkertijd staat plezier centraal. Dit jaar geef ik voor het eerst in de bovenbouw les.
De kinderen zijn erg gemotiveerd voor de lessen en zijn gewend geraakt om drama te
krijgen op school. De eindfilm van groep 8 is waar ik zeer naar uitkijk om te maken. Dan
staat de school even drie dagen op z’n kop en maak ik binnen een korte tijd een zeer
spannende film.
Het is vrij bijzonder en niet vanzelfsprekend dat kinderen binnen het onderwijs de
mogelijkheid krijgen om zich op zo’n diverse manier te kunnen ontwikkelen binnen
kunstzinnige vakken als muziek, dans en drama. Tevens is zo’n eindfilm vrij uniek.
Het plezier van de kinderen en het engagement van de school zijn de dingen die mij
motiveren om deze lessen te geven.
Groet,
Meester Justin.

Meester Fabian
U kent mij ongetwijfeld al en ik verzorg de afdeling ICT bij ons op school. Op basisscholen
wordt het gebruik van computers/laptops/tablets steeds belangrijker en mijn taak is om dit
in goede banen te leiden.Momenteel zijn wij druk bezig met het afronden van de invoering
van Mijnschoolinfo.
Ouders kunnen bij mij aankloppen indien ze zich niet kunnen aanmelden. Leerkrachten
moeten uiteraard ook weten hoe dit werkt, ik kan ze hierin ook ondersteunen.
Waarschijnlijk ziet u mij steeds ergens anders binnen de school, omdat ik overal bezig ben
met ondersteuning.

