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Start thema “Leven en Overleven”
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AGENDA WEEK 3
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dinsdag
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woensdag
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vrijdag

21 januari

zaterdag
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Oud papier

maandag
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AGENDA WEEK 4
Toetsweek

dinsdag

25 januari

Klaeterinfo mee

woensdag

26 januari

donderdag

27 januari

vrijdag

28 januari

Juf Marieke jarig

Thema “Leven en Overleven”
We zijn afgelopen week gestart met het nieuwe thema “Leven en Overleven”. Iedere groep geeft
hier op eigen wijze invulling aan. Bij de kleuters is het hele lokaal ingericht in een Noordpool
tafereel. De kinderen leren hoe mens en dier hier leeft en vooral ook hoe je hier kunt overleven.
In de midden- en bovenbouw zal de nadruk liggen op de wijze waarop planten en dieren leren te
overleven….en lukt dit ook altijd goed???
We hebben in deze periode ook een themadag geplant en tijdens deze dag gaan we gezamenlijk op
een zeer spectaculaire wijze aan de slag met dit thema. Via Klasbord zullen we jullie hiervan op de
hoogte houden.

Klaeterinfo

Oud papier
Zaterdag 22 januari wordt het oud papier weer opgehaald.

22-01-2022

Route 1
Route 2
Route 3

Hassing 06-29454868/ Ahmed 0615415989
Mulder 431558 / Gerritsen 0641226160
Stoffelsma 430350 / Spijker 06-48715130

Tevens zijn de data voor de rest van dit schooljaar ook vastgelegd bij de Omrin.
Jullie ontvangen bij deze info het rooster voor het rijden van het oud papier.
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Besmettingen
Zoals jullie merken zijn we nog niet af van corona, besmettingen en quarantaine. We zullen jullie
hiervan steeds zo goed mogelijk op de hoogte houden, maar gaan jullie niet onnodig ongerust
maken. Op dit moment is er één leerling in de bovenbouw positief getest. Dit heeft verder geen
gevolgen voor de gehele groep. We blijven ons zo goed mogelijk aan de maatregelen houden.

Kerstbingo
Heel veel kinderen hebben de Kerstbingo in de vakantie gemaakt. Ze hebben ons de
prachtigste foto’s als bewijs toegestuurd. Schitterende kerstbomen, maar vooral die
lekkere kerstkoekjes die gebakken zijn deden ons het water in de mond lopen…heerlijk.

Toetsweek
In de week van 24 januari beginnen we met het afnemen van de Citotoetsen. Deze
toetsen geven ons altijd een goed beeld over de voortgang van de kinderen. We kunnen
zo altijd goed aflezen wat kinderen nog van ons nodig hebben.

Building Learning Power
Als team zijn we dit schooljaar gestart met de cursus Building Learning Power. We willen
namelijk graag de kracht om te leren bij kinderen maar ook bij ons zelf vergroten.
In de eerste bijeenkomsten hebben we ons gericht op het empathisch vermogen en
luisteren. Als wij goed luisteren en inlevingsvermogen hebben kunnen we kinderen beter
verder helpen. Maar ook voor kinderen is het heel belangrijk te leren dat je op
verschillende niveaus kunt luisteren. Je kunt luisteren naar iets als een soort achtergrond
muziek….hopelijk doe je dat niet de hele dag als je meester of juf praat, want dan leer je
niet veel. Maar je kunt ook luisteren om iets echt te willen begrijpen. Dat kost inspanning.
Kinderen leren heel langzaam dit verschil en merken vaak wel de effecten.
Het is ook goed hier bij stil te staan als je thuis met je kinderen iets doet. Luister jíj
bijvoorbeeld om je kind te begrijpen of ben je net even te druk met andere dingen….
En begrijp me goed, beiden komt natuurlijk gewoon voor. We kunnen heus niet de hele
dag luisteren om te begrijpen, maar eens even stilstaan bij wat je nu doet is altijd een
goede zaak.
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