DECEMBER 2017

Wat ziet de school er weer gezellig uit. Mooi versierd in sinterklaassfeer. Dank je wel ouders die
hiervoor gezorgd hebben!!
In de nieuwsbrief van december vindt u onder andere informatie over het Jeelo-project maken van je
eigen product, de sinterklaasviering en de kerstviering. Wij wensen u veel leesplezier.

Welkom op school
In groep 1-2 bij juf Anne-Marie zijn Pepijn en Viggo gestart.
We wensen deze kinderen een heel fijne schooltijd.

Portfolio
Kinderen zijn trots op hun portfolio. Zij laten door middel van zelfgemaakte werkjes zien waar ze mee
bezig zijn. Dit bevordert het zelfvertrouwen en de motivatie. Door het werken met portfolio’s worden
kinderen niet vergelijken met andere kinderen, maar met zichzelf. Er wordt gekeken naar wat een kind
zelf al kan, weet en begrijpt. Een leerling krijgt op deze manier inzicht in het eigen leerproces.
In het portfolio vindt u onder andere een persoonlijk verslag over uw kind. De leerkracht zorgt
hiervoor. Hierin leest u hoe uw kind werkt en speelt in de groep. In het verslag vindt u dus informatie
over de sociale interactie en de taak- en werkhouding van uw kind. De methode toetsen staan het hele
jaar open in het ouderportaal. U kunt de ontwikkeling van uw kind dus op de voet volgen. In het
ouderportaal staat ook beschreven in welke instructieniveaus uw kind zit. Het rapport met punten is
niet meer zichtbaar in het ouderportaal.

Daarnaast krijgt u de inlogcode van Mijn Jeelo bij het portfolio mee naar huis. In de begeleidende
brief, die aan de linkerkant van het rapporthoesje zit, vindt u de persoonlijke code van uw kind. In dit
digitale portfolio ziet u hoe uw kind in Jeelo werkt. We noteren steeds meer in Mijn Jeelo, zodat
uiteindelijk dit digitale portfolio het papieren vervangt. Zover zijn we nog niet, we zijn in ontwikkeling.
Op maandag 15 januari en 5 maart geven we van 19.00 tot 19.30 uur uitleg over het digitale portfolio.
U bent hierbij van harte welkom.

Op vrijdag 8 december krijgen alle kinderen het eerste portfolio van dit schooljaar mee.

Groep 2-3
Voor de ontwikkeling van kinderen tussen de 4 en 8 jaar is het spel leidend.
Maar er zijn meer factoren van grote invloed bij die ontwikkeling in de groepen 1, 2 en 3: een
veilig pedagogisch klimaat, een doordachte didactische aanpak en de omvang van de groep.
We spelen in op die bepalende onderwijsbehoeften door te denken in doorlopende leerlijnen en
te werken in eigen, uitdagende hoeken. Ook bieden we de kinderen in de groepen 1-2 en 3 de
mogelijkheid om ontdekkend te leren spelen.
Na de kerstvakantie groeit groep 1-2 door tot ver over de dertig kinderen. In groep 3 zitten 19
kinderen. Zij kennen ondertussen de routines en de werkwijze van groep 3.
Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van sommige kinderen in groep 2 en om het
leerlingenaantal beter te verdelen starten, na de kerstvakantie, zes kinderen uit groep 2 in groep 2-3.
Zij beginnen niet eerder aan de lesstof van groep 3 maar werken verder aan hun eigen doelen. De
kinderen in groep 1-2 en groep 3 werken nu ook regelmatig samen. Deze werkwijze zetten we door.

Jeelo
Op dit moment werken we aan het Jeelo project; maken van je
eigen product. Als opening hebben we met de krachtgroepen
een knikkerbaan gemaakt van kosteloos materiaal. Leerlingen
ontwerpen een product, stellen producteisen op en gaan aan
de slag om zelf een product te maken. Leerlingen bakken
koekjes, bouwen muren en torens, maken kleding of frisdrank.
Leerlingen presenteren hun projectresultaten tijdens de
kerstviering aan elkaar.

Groep 5 en 6 zijn druk bezig met het ontwerpen van kleding en kerstversiering.

Sinterklaasviering
Het Sinterklaasgebeuren is in volle gang.
Woensdag 29 november zijn we op bezoek geweest bij de
slaapkamer van Sinterklaas en dinsdag 5 december is het
dan écht zo ver.
Wij hopen dat Sinterklaas bij ons op school komt!
U bent allemaal van harte welkom om, als u het leuk vindt,
een kijkje te komen nemen bij de aankomst van Sint op
school.
Om 08:40 u. willen wij hem welkom heten, buiten op de
speelplaats voor de school.
Alle kinderen gaan eerst even naar hun eigen groep en
komen dan met de leerkracht naar buiten.
De groepen 1 t/m 5 krijgen daarna Sint op bezoek in de
klas en de groepen 6 t/m 8 hebben surprise.
Aan het einde van de ochtend zwaaien wij met de
groepen 1 t/m 5 Sinterklaas en zijn Pieten weer uit.
Donderdag 7 december mogen de kinderen een Sint
cadeautje meenemen (wat past in een rugzak) om te laten
zien en/of mee te spelen.
Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd.
Wij wensen jullie een gezellige sinterklaastijd.
Werkgroep Sinterklaas

Kerstviering
Dit jaar worden de kinderen verwacht op donderdagavond 21 december om 18:00u. op school.
Zorg dat de kinderen thuis gegeten hebben. Iedereen start in zijn eigen groep met een kerstactiviteit.
Deze avond zijn er verschillende activiteiten voor de kinderen gekoppeld aan Jeelo. Dit is dan meteen
de afsluiting van het project: maken van je eigen product.
Ouders zijn welkom om samen iets te drinken van 18:30-19:30u. in de speelzaal. Via de hoofdingang
worden jullie ontvangen. Om 19:30u. worden de kinderen door de ouders opgehaald in de eigen
groep. Graag vragen we dan nog hulp bij het opruimen van de kerstspullen.

Oproep
Heeft u oude kerstversiering over dan is de kerstcommissie hier erg blij mee. Graag afgeven bij Lisa of
Kim. Maandag 11 december gaan we de school versieren om 14:30u. Daarbij zoeken we nog hulp.

Ouderbijdrage 2017-2018
Alle ouders die de ouderbijdrage voor hun kind(eren) al hebben overgemaakt, hartelijk dank daarvoor!
Mede namens jullie bijdrage kunnen de Sint en zijn Pieten op 5 december ook naar onze school
afreizen en er met alle kinderen een leuke dag van maken. Voor degene die de ouderbijdrage nog niet
hebben overgemaakt, graag het verzoek om de € 25,- per kind over te maken op NL25 RABO 0155
4414 26 ten name van Oudervereniging Willibrordusschool onder vermelding van de naam en klas van
uw kind(eren).
Mocht u niet zeker weten of u de ouderbijdrage al heeft overgemaakt, check dit dan even op uw
afschrift of vraag het even na bij de penningmeester Judith van der Bruggen. Met uw bijdrage hopen
we dit jaar nog een heleboel leuke activiteiten voor uw kind(eren) te organiseren.

Pingpongtafel
Beste ouders,
Wij zoeken gezellige en creatieve ouders, want wij willen een leuke en gave print op onze saaie
pingpongtafels. Ben jij creatief en kun je graffiti spuiten of schilderen. Kom ons dan helpen onze
pingpongtafels stoer, gaaf en leuk op te pimpen. De leerlingenraad heeft een ontwerp gemaakt.
Mocht je interesse hebben geef dit dan door via: kim.dejong@skoh-haaren.nl
Vriendelijke groet namens de leerlingenraad, Teun en Joep.

Voorleeskampioen
Het scheelde maar ëén puntje. De twee kandidaten Wies en Anou lieten zien hoe prachtig ze voor
kunnen lezen. Ze letten overal op, tempo, verschillende stemmetjes, het opvoeren van de spanning.
Jammer genoeg kan er maar eentje winnen.
Wies is voor onze school de voorleeskampioen en gaat door naar de volgende ronde. Ze strijdt dan
tegen de voorleeskampioenen van de andere Haarense scholen. Proficiat Wies en veel succes.

Programmeren

Michel van den Elzen geeft op donderdagmiddag les in programmeren aan een groepje leerlingen uit
groep 7 en 8. De leerlingen op de foto hebben vorig jaar een lego-auto geprogrammeerd. Nu zijn ze
bezig om een parkeergarage te maken met slagbomen waarbij de auto’s in- en uitrijden.

TERUGBLIK

Anton van Grinsven zorgde voor een heerlijk schoolontbijt op Willibrordusdag 8 november.
Het brood was nog nooit zo lekker. Dank je wel!
De leerlingenraad mocht bij de burgemeester gaan ontbijten.

De kinderen van groep 7 hebben een mooie dans laten zien tijdens het dansfestijn in de
Tiliander. Wat een danstalent!

AGENDA
december
1
2
3
4
5
6
7

vr
za
zo
ma
di
wo
do

8

vr

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za

24

zo

25
26
27
28
29
30

ma
di
wo
do
vr
za

Jarig

Sinterklaasviering
Studiedag

Portfolio gaat mee

Versieren kerst

Nienke uit groep 8
Luuke uit groep 5
Joy uit groep 7
Marcus uit groep 7

Joep uit groep 5

Eden uit groep 5

Sam uit groep 6

Minimusical groep 6
Kerstviering 18:00-19:30u.
Studiedag

Belangrijke data in januari 2018:
8 januari: nieuwjaarstoost voor de leerlingen
10 januari: luizencontrole
15 januari: MR 19:30u.
15 januari t/m 26 januari: Afname Cito (groepen 1 t/m 7)

Luck uit groep 8
Phileine groep 4
Teun uit groep 8
Liz uit groep 3
Emmanuel uit groep 8
Renske uit groep 8
Wies uit groep 7

Thijm uit groep 3

NIEUWS UIT DE OMGEVING
Dansmariekes
Hebben jullie de meisjes van de dansmariekes zien stralen op het podium tijdens het 11/11 bal?
Voor deze enthousiaste club meisjes zijn we op zoek naar nieuwe begeleidsters die hen de dansjes
kunnen aanleren. Heb je een uurtje per week tijd en vind je het leuk om deze meisjes coole moves bij
te brengen? Of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Janneke Donhuijsen
jurgen.janneke@ziggo.nl.

In de kerstvakantie zijn er diverse ijsbanen in de omgeving o.a. deze ijsbaan in het centrum van Vught.
Voor meer informatie www.ijsbaanvught.nl

Kerstschaatsen 2017
Op 27, 28 en 29 december 2017 organiseert de Vughtse IJsclub schaatslessen voor kinderen tussen 5
en 12 jaar. De schaatslessen vinden op deze drie ochtenden plaats in het Sportiom te ’sHertogenbosch (naast Stadion de Vliert) van 8-9 of van 9-10 uur. Schaatsen kunnen ter plaatse
gehuurd worden, mocht u geen schaatsen hebben.
Het is een gezellig gebeuren waarbij de kinderen ook nog eens gezond in beweging zijn. Kinderen
kunnen kennismaken met de beginselen van het schaatsen maar ook is er les voor kinderen die al
meer gevorderd zijn. Er wordt les gegeven op drie verschillende niveaus. Voor het eerste uur krijgt u
vroege vogel korting en dan kost het €10,- voor drie lessen. Voor het tweede uur betaalt u voor drie
lessen €16,- in totaal. Meer informatie vindt u op de website van de Vughtse
IJsclub,www.vughtseijsclub.nl/kerstschaatsen. Daar kunt u ook online inschrijven.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar kerstschaatsen@vijc.nl.
Tot ziens in de kerstvakantie in Sportiom!

