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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 
- Carnaval 
- Weerbaarheidscursus 
- Schoenen en sloffen 

op school 
- Koffie-uurtje 
-  

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en adjunct-directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 08: voorjaarsvakantie 
Week09:  28 februari 

 
Adjunct-directeur juf Anneke 
Week 08:  voorjaarsvakantie 
Week 09: 28 febr. en  2 maart 
 
 
Indien u vragen hebt n.a.v. 
deze nieuwsbrief of over de 
dagelijkse gang van zaken op 
school, loop dan de school 
binnen en ga in gesprek met 
de groepsleerkracht en/of de 
adjunct-directeur. 

 

 BELANGRIJKE DATA 
18 t/m 26 febr. voorjaarsvakantie 
27-02 ’s middags Carnaval op 
 school 
28-02 Onderwijsinspecteur op 

bezoek voor tussenmeting 
29-02     Aswoensdag 
06-03 Start tevredenheidspeiling 
 
 
VANUIT HET TEAM 
 
Carnaval maandag 27 februari 
Maandagmiddag 27 februari vieren 
wij op school carnaval. Let op! Dit is 
dus de maandagdirect  na de 
vakantie! 
Deze middag gaan alle kinderen 
spelletjes spelen. 
De kinderen kunnen hun 
verkleedkleren en eventueel 
schmink meenemen naar school en 
zich tussen de middag op school 
omkleden. 
We maken er een gezellige middag 
van! 
 
Weerbaarheidscursus (Respons) 
Fit In is opgericht in het kader van de 
Sportimpuls, met als doel kinderen 
weerbaarder te maken en 
nieuwsgierig te maken naar sport. 
Het project Fit In biedt Respons 
lessen op school aan waarbij het 
leren omgaan met pesten en 
groepsdruk centraal staat. Via 
laagdrempelige  leuke werkvormen 
gaan kinderen met elkaar aan de 
slag.Hierdoor wordt het 
zelfvertrouwen vergroot. Zo draagt 
Respons bij aan een veilige 
leeromgeving en haalt de leerling 
het beste uit zich zelf. 
Bij de lessen Respons focussen we 
op: 

 Stevig in je schoenen staan 

 Grenzen aangeven en voelen 

 Alles uit jezelf halen 

 Pesten, hoe ga je ermee om? 

 Respect 

 Groepsdruk 

 Zelfvertrouwen 

 Plezier! 
 

De kinderen van groep 5-6 krijgen 
vanaf donderdag 2 maart een 7-tal 
lessen in weerbaarheid. De kinderen 
van groep 7-8 starten op donderdag 
30 maart a.s. 

De bewegings-/weerbaarheidslessen 
worden gegeven onder gymtijd. De 
kinderen moeten ook gewoon hun 
gymkleren meenemen. 
 
Binnenkort ontvangen de 
ouders/verzorgers van groep 5 t/m8 
nog de nodige informatie. 
 
 
Schoenen en sloffen  op school 
Het gebruik van sloffen/pantoffels 
op school bevalt prima. 
De kinderen voelen zich er prima bij. 
We lopen wel tegen enkele 
praktische zaken aan. 
Daarom hebben we bij de ingang 
een stelling geplaatst waar de 
kinderen bij binnenkomst hun 
schoenen neer kunnen zetten. Dit 
loopt al goed. 
We lopen tegen het praktische punt 
aan dat het vaak erg druk is in het 
voorportaal en daardoor kunnen de 
kinderen de schoenen nie t in het 
voorportaal aantrekken. 
De schoenen worden daarom op het 
leerplein van de onderbouw 
aangedaan. Dit zorgt er weer voor 
dat er veel zand naar binnen komt. 
Willen jullie meedenken voor een 
goede oplossing? 
 
De kinderen die tijdens het 
buitenspelen naar het toilet gaan 
doen vanaf vandaag blauwe hoesjes 
om hun schoenen zodat ze geen 
zand meenemen naar binnen. De 
hoesjes zijn door vader Azami 
gedoneerd. 
Daar zijn we erg blij mee. 
Het zou ook erg prettig zijn als 
ouders ’s morgens hun schoenen 
goed vegen en eventueel hoesjes om 
hun schoenen willen doen om de 
inloop van zand zo veel mogelijk te 
beperken. 
Alvast bedankt! 
 
Koffie-uurtje 
Gisteren hebben we weer een koffie-
uurtje gehad. 
We hebben o.a.  de volgende zaken 
besproken: 

- Sloffen in school (blauwe 
hoesjes) 

- Veel nieuwe aanmeldingen 
toekomstige leerlingen (nu al 
10!) 

- Feestelijke opening MFA 
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- Op werkdagen juf Anneke dan 
staat zij ’s morgens bij de 
ingang. Op andere dagen staat 
er niemand bij de ingang omdat 
de leerkrachten bij de klas 
staan om de kinderen te 
begroeten. 

 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
 
 
Groep 1-2 
We hebben alweer  vakantie! Een 
weekje lekker uitslapen, niet naar 
school en leuke dingen doen. Wat 
vliegen de weken voorbij…………. 
Deze week hebben we nog steeds 
gewerkt rondom het thema winter. 
Van de woorden die we bedacht 
hebben rondom dit thema, hebben 
we woordkaartjes gemaakt. Hier 
hebben we al leuke spelletjes mee 
gedaan. De woorden worden nog in 
de klas gehangen. Ook hebben we 
aan de vogeltjes gedacht; we hebben 
lekkere vogelvoerkettingen voor ze 
gemaakt. 
 
Natuurlijk zijn we valentijnsdag niet 
vergeten deze week. Wat zijn er 
prachtige kaarten geknutseld. We 
hebben ze samen op de brievenbus 
gedaan. Hebben jullie ze al 
ontvangen? 
 
Weten jullie dat er kinderen zijn die 
al heel goed een boekje kunnen 
voorlezen? Adiza en Madelin hebben 
dit al gedaan voor ons, we hebben er 
heerlijk naar geluisterd. 
 
De maandag na de vakantie vieren 
we ’s middags carnaval op school. De 
kinderen van groep 1-2 mogen ’s 
ochtends direct al verkleed op school 
komen (i.p.v. kleding meenemen 
naar school).  
 
Maar nu eerst genieten van een 
welverdiende vakantie en tot 
maandag 27 februari! 
 
Groep 3-4  
 
Het was een fijne week in groep 3-4. 
Dinsdag waren Bryan en juf José jarig 
dus feest! 
 

Groep 3 heeft weer nieuwe woorden 
geleerd: schip en ring met de nieuwe 
letters sch en ng. 
Groep 4 heeft weer hard gewerkt 
aan hun spellingsdoelen. 
 
Ook met rekenen werken we nu in 
beide groepen met rekendoelen. De 
kinderen werken aan hun eigen doel 
en als zij vinden dat ze genoeg 
geoefend hebben met zelf gekozen 
materialen dan mogen zij dit bij de 
juf komen ‘aftoetsen’. Even wennen 
maar wat kunnen de kinderen op 
deze manier al goed werken! Super! 
 
Donderdagmiddag hebben we 
proefjes gedaan en de mooiste was 
toch wel met de Skittles snoepjes. 
Vol verbazing bekeken we wat er 
gebeurde met de snoepjes en het 
water… Prachtig, he? 
 

 
 

 
 
Vrijdagochtend  hebben we met 
elkaar gekookt in de mooie grote 
keuken in de hal. Eerst het recept 
met elkaar gelezen, het recept 
verdubbeld, taken verdeeld,alles 
afgewogen en  heel goed 
samengewerkt! En oh ja, toen moest 
er natuurlijk ook nog even worden 
opgeruimd.  We hebben frietjes van 
courgette gemaakt en broodhapjes 
met spek en tomaatjes. Smullen! En 
de hele school rook heerlijk! 
 
We wensen jullie allemaal een fijne 
vakantie! 
 
 

Groep 5-6 
Winterwoorden 
Afgelopen week hebben we gewerkt 
aan winterwoorden. Condeseren, de 
weersomstandigheden, de vorst in 
de grond, “een blauwtje lopen” en 
nog veel meer. Na de vakantie 
werken we nog even aan de 
woorden die we hebben verzameld. 
U kunt ze vinden op het whitebord in 
groep 5/6. 
 
Hoofdletter en punt 
Oei, wat is dat toch lastig ; een zin 
beginnen met een hoofdletter en 
eindigen met een punt, een 
uitroepteken of vraagteken. We 
vergeten het zo snel! 
Goed voorbeeld, doet goed volgen. 
Dus bedachten we een challenge 
voor de ouders via Klasbord! De 
foto’s zeggen genoeg. 
De moeder van Jesse won, zij 
plaatste als eerste een reactie 
voorzien van hoofdletter en een 
punt. 
Top! 
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Groep 7-8  
 
Kamp groep 7/8 
We zijn al over de helft van het 
schooljaar en er komen voor groep 
7/8 een aantal leuke dingen om de 
hoek kijken zoals het schoolkamp. 
We gaan dit jaar van 7 t/m 8 juni 
naar Drouwernerveen in de 
accommodatie 25 graden noord. De 
planning staat nog grotendeels open 
dus als de kinderen nog een leuk 
idee hebben mogen ze dit 
inbrengen. Denkt u ook nog aan het 
kampgeld als u dit nog niet heeft 
ingeleverd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindtoets 
Dit schooljaar doet groep 8 de 
eindcito. Dit is een toets om te kijken 
in hoeverre de kinderen de leerstof 
van hun hele schoolloopbaan 
beheersen. Dit zal de VO adviezen 
niet op een negatieve manier 
beïnvloeden. De eindcito wordt 
afgenomen op 18 t/m 20 april.  
 
 
Geschiedenis project 
Na de vakantie moeten de kinderen 
hun geschiedenisproject afronden. 
Veel kinderen zijn al erg ver en ze 
hebben allemaal hun eigen 
persoonlijkheid in de presentatie 
gelegd.  
 
3D printer 
Na de vakantie zullen we een nieuwe 
startdatum bepalen voor het project 
met de 3D-printer. Door 
omstandigheden met de 
internetverbinding op school konden 
we helaas nog niet eerder beginnen. 
We houden u op de hoogte.  
  
 


