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Beste ouders/verzorgers,
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al weer bijna op. Een maand waarin er hard gewerkt is. In
deze maand vinden ook al tijd de CITO-toetsen plaats die zo halverwege het jaar een extra beeld geven
hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. Dat beeld wordt gevoegd bij onze eigen waarnemingen
en vervolgens gaan we plannen welke vervolgstappen er nodig zijn.
Volgende week vrijdag 2 februari gaat het rapport mee naar huis.
Dinsdagmiddag 30 januari Workshop GEZONDE
PAUZEHAP/TRAKTATIE 14.00 uur –
Allen welkom!
We zijn met onze school bezig om steeds meer gezonde school te
worden. Daar hoort ok gezonde voeding bij. Vanuit de GGD wordt
er dinsdagmiddag een workshop voor ouders gegeven, waar u
geïnformeerd wordt over het belang van gezonde voeding. Ze
zullen ook tips en suggesties geven voor een gezonde pauzehap
en traktaties.
We starten om 14 uur met alle kinderen er bij. Die gaan daarna
naar de klas en krijgen ook wat informatie over het onderwerp en
gaan een gezond hapje maken. Als de workshop voor ouders is
afgelopen, mag u naar de klas van uw kind(eren) om te kijken
wat ze gemaakt hebben.
We hopen dat er veel ouders gebruik maken van deze gelegenheid!

Thema KUNST
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn, het thema waar we
met de hele school aan werken in het kader van Deep Level
Learning is KUNST. Er valt heel veel te leren over dit
onderwerp en het is een onderwerp bij uitstek om ook lekker
creatief mee aan de slag te zijn. Er hangen in de klassen en in
de gangen al prachtige kunstwerken!
Kijk ook eens op de grote poster van KUNST die in iedere klas
hangt. Er staat ongelofelijk veel informatie op. De kinderen
gaan met een deel ervan aan de slag.
Ateliers
In februari gaan we een aantal middagen met
klassendoorbrekende Kunstateliers aan de slag. Kinderen
kunnen dan kiezen waarmee ze aan de slag willen gaan.
Afsluiting thema met een KUNSTVEILING op 13 maart –
18.30-19.30 uur
We gaan op 13 maart het thema afsluiten met een presentatie
waarbij we de gemaakte kunstwerken ook gaan veilen! U
wordt daarover nog verder geïnformeerd, maar houd de
datum/tijd vast vrij.

3

5
Deep Level Learning – subsidie Cindy - rapport
We zijn met onze school ons steeds verder aan het ontwikkelen met Deep Level Learning. Dat betekent
o.a. dat we met grote thema’s de wereldoriëntatie thematisch aanbieden. Bij ieder thema zal het accent
steeds wat anders liggen, maar er komt altijd iets van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en
wetenschap in voor. Daarom geven we die vakken nu niet meer apart maar ze komen geïntegreerd aan
bod. Kinderen leren zo veel beter de wereld in samenhang ontdekken. Verder is er ook voor kinderen veel
meer gelegenheid om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Op het rapport vindt u de vakken ook niet meer apart terug. Wel hebben we besloten om de topografie er
apart op te laten staan.
Om dit verder te ontwikkelen heeft Cindy van Raalten LOF-subsidie (Leraar Ontwikkel Fonds) gekregen
om ons te ondersteunen bij deze ontwikkeling. Dit hele kalenderjaar krijgt ze 1 dag per week de tijd om
hier aan te werken met ons. Een boeiende ontwikkeling naar verder eigentijds onderwijs!
Actie Schoenendoos groot succes!
De eerste schoolweek in januari zijn er maar liefst 143 (!) dozen
naar het inleverpunt in Kampen gebracht. Van daaruit gaan ze via
de Stichting Edukans de wereld in om kinderen die zo veel minder
hebben dan wij blij te maken. Namens de organisatie en vooral de
kinderen, bedankt!
Met vriendelijke groet, namens het team,
Evert Morren

Een kijkje achter de schermen van de OC
Wij willen ons even voorstellen. De OC (oudercommissie) bestaat uit; Brenda, Magda, Natasha, Debby,
Bibiane, Mathilde en Eva. Vanaf nu kunt u elke maand een stukje van ons in de flits tegen komen. Hier
willen wij vertellen waar we mee bezig zijn, wat er georganiseerd wordt en waar we zoal jullie
enthousiaste hulp bij kunnen gebruiken.
Voor nu staat op de agenda:
Woensdag 21 februari is het juffen/meester verjaardag van groep 3 t/m groep 8.
Donderdag 30 maart is de paasviering. Hier hebben we hulp van jullie bij nodig. O.a. Hapjes maken
voor de Paaslunch, helpen in de klas bij de groepjes met zowel de Paas knutsel als bij de Paaslunch .
Ouderbrief Kind op maandag (dit is dezelfde als de vorige maand – in de volgende
Flits de nieuwe ouderbrief over de 40-dagen tijd)
Beste ouders/verzorgers,
In de verhalen van Kind op Maandag voor deze periode gaat het over verandering. Bij
de Jordaan roept Johannes de Doper mensen op om een nieuw begin te maken. Hij
doopt ze onder in het water, zodat ze verkeerde dingen achter zich kunnen laten.
Later horen we hoe een paar vissers met Jezus meegaan om hem te helpen. Ook gaat
het over zieken die beter worden, zaad dat gaat groeien en een storm die gaat
liggen: allemaal voorbeelden van hoe dingen kunnen veranderen. Misschien is dat ook wel een van de
belangrijkste aspecten van het christelijk geloof. De bijbel leert ons dat je je er nooit bij neer hoeft te
leggen dat alles blijft zoals het is. Er is altijd een nieuw begin mogelijk. Het thema van Kind op Maandag
is in deze periode ‘Jij verandert mij’. Dat kun je niet alleen tegen Jezus zeggen, maar ook tegen elkaar. Je
kunt elkaar de kans geven om een nieuw begin te maken. Daarvoor is soms wat geduld nodig,
vertrouwen in elkaar.
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Maar als dat er is, is er veel mogelijk! Juist in het begin van een nieuw jaar is het mooi om stil te staan bij
wat kan veranderen. Kinderen veranderen voortdurend. Ze groeien, ontwikkelen zich, maken nieuwe
dingen mee. Maar ook voor volwassenen geldt dat er veel kan veranderen. Misschien is het mooi om in
deze periode eens stil te staan bij de vraag, hoe uw kind ú verandert. Maken uw kinderen een ander mens
van u? En zijn er veranderingen die u nog wat meer kans zou
kunnen geven? De bijbelverhalen laten zien dat we daar elke
dag een nieuwe kans voor krijgen!
Met vriendelijke groet,
Erik Idema
Hoofdredacteur van Kind op Maandag

Bijbelrooster
Week 5: 29 januari t/m 2 februari 2018
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
Week 6: 5 t/m 9 februari 2018
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
De zaaier, Marcus 4:1-20
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34
Week 7: 12 t/m 16 februari 2018
De storm op het meer, Marcus 4:35-41
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Week 8/9: 19 februari t/m 2 maart 2018
De dochter van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, Marcus 6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52

********************************************************************************************************
VERJAARDAGEN FEBRUARI
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Lotte Bezemer (2011)
Milan Ottenkamp (2011)
Milan Nagelhout (2009)
Joris ter Wijlen (2011)
Olivia Esselink (2012)
Roan Koster (2013)
Kuba Patrzalek (2010)

Groep
3
3
5B
3
1b/2b
1b/2b
4

21 februari
Viering verjaardagen leerkrachten gr. 3 t/m 8
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