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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Na de kerst zijn we met elkaar goed gestart. Deze week en volgende week zijn er in iedere
groep observaties door een externe persoon en de directie. Deze observaties gebruiken wij
om met het team verder te gaan in onze ontwikkeling. De observaties zijn vooral gericht op
het pedagogisch en didactisch handelen. Vanuit onze bevindingen zullen we keuzes maken
waar we onze prioritering leggen qua ontwikkeling.
De intern begeleiders zijn met het team de zorgstructuur binnen de school aan het vormgeven. We zijn dit schooljaar het handelingsgericht werken verder aan het vormgeven. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd
is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de
kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het
onderwijs wordt daar vervolgens op aangepast. De komende tijd zullen er stapsgewijs kleine
veranderingen plaats vinden om dit handelingsgericht werken vorm te geven.
In november hebben we u gevraagd een ouderenquête in te vullen. We hadden gedacht dat
we de uitkomsten voor de kerstvakantie terug te krijgen, dit was echter niet het geval. We
hebben eind deze week de uitwerking gekregen. Deze hebben we nu nog niet bekeken. De
samenvatting van de uitslag zullen we zo spoedig mogelijk met u delen.
Met vriendelijke groet, Monique en Astrid

Blauwe groepen
Wij zijn afgelopen week weer gestart na een heerlijke vakantie. Wat hebben wij veel leuke en
gezellige verhalen gehoord.
Deze week werd er in alle blauwe groepen gewerkt zonder thema. Wij hebben materialen uit
de kast gebruikt tijdens de werklessen en onszelf getekend in het nieuwe jaar. We zijn in alle
groepen druk bezig geweest met de letter e. Wij hebben hem geschreven, woorden bedacht
en zelfs spullen meegenomen waar wij de letter e in horen.
In de groep van Corina/Jomayra was er een kind die had heel fanatiek een ei geknutseld.
Vol trots kwam hij vertellen dat dit ei voor de letterbak was. Wat knap al he!? Toen ik had
uitgelegd dat je in ‘ei’ wel een e ziet, maar niet hoort omdat dit een tweetekenklank is, werd
er even diep nagedacht. Vervolgend werd mij verteld dat het een heel bijzonder ei was, namelijk een Engels ei! (egg) “En dan hoor je wel een e”  Je begrijpt het dus al….
Dit bijzondere ei ligt ook bij ons in de letterbak.
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Grappige gesprekken en uitspraken deze week:
Corina: er komt een nieuw kindje.. (nog niet uitgesproken: bij ons in de klas)
Senna: Ohhhh, Gefeliciteerd!!!
Corina: Coen wat staat hier?
Coen: Dat weet ik toch niet…. Ik kan nog niet lezen!
Volgende week starten wij in alle blauwe groepen met het thema gezondheid. We praten,
lezen, zingen, spelen en werken over allerlei dingen die met gezondheid te maken hebben.
De kinderen leren dat je zelf gezond bent als je goed voor je lichaam zorgt. Ze leren en spelen over ziek zijn en beter worden, maar vooral ook over gezond blijven.
Als u het leuk vindt, kunt u dit thuis ook extra beleven met uw kind. Kijk bijvoorbeeld eens
naar welke EHBO-spullen in huis aanwezig zijn. Waar liggen ze en waarvoor kun je ze gebruiken? Er mogen ook spullen meegenomen worden waar we op school een
apotheek mee kunnen maken. Denk aan: lege pillen/vitamine potjes, lege medicijndoosjes en dergelijke.
Ook kunt u thuis samen lezen over gezondheid. Een voorbeeld van boeken zijn:
• Beer is ziek door Karma Wilson. Uitgeverij Veltman.
• Naar het ziekenhuis door Netty van Kaathoven. Uit de serie Willewete.
Uitgeverij Clavis.
• Kareltje kampioen door Rotraut Susanne Berner. Uitgeverij Querido.
• Mijn lijfboek. Uitgeverij Inmerc.
• Wat voor sport doe jij? door Alain Crozon. Uitgeverij Luister.

Schoolfruit
Wij merken dat er nog veel vragen zijn over schoolfruit.
We hebben 20 weken schoolfruit. Dat betekent dat we tot ongeveer half april schoolfruit geleverd krijgen op school.
U kunt altijd kijken op: www.euschoolfruit.nl. U kunt zich daar inschrijven op de nieuwsbrief,
zodat u goed op de hoogte blijft. Er staan ook allemaal tips over groente en fruit.
Groep Okergeel (Hilda)
Dinsdag 17 januari hebben de kinderen een toets van geschiedenis. Het thema gaat over de
Romeinen in Nederland. Tweeduizend jaar geleden kwam er een volk uit Italië naar ons land.
Dat waren de Romeinen. Zij wilden de hele wereld veroveren. En dat lukte hen ook bijna. Ze
hadden delen van Afrika en Azië veroverd. En bijna heel Europa. In ons land woonde een
volk met heel veel stammen. Dat waren de Germanen.
Vrijdag 3 februari hebben de oudsten topotoets Overijssel.
Succes!
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Januari 2016
Maandag 16 januari

Start M-afname Citotoetsen

Vrijdag 20 januari

Weekslot groep Indigoblauw (Marion/Karin

13:15 – 13:45 uur
Alle ouders van deze groep zijn
van harte welkom om te komen
kijken.

Donderdag 26 januari

Studiedag

Alle kinderen zijn vrij

Vrijdag 27 januari

Groepsavond groep Saffraan
(Minke/Suzanne)

19:00 – 21: 00 uur
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