JANUARI 2018

We kijken terug op een sfeervolle kerstviering. In onze mooi versierde school, was het
donderdagavond heel gezellig. Groep 1-2 heeft heerlijke koekjes gebakken voor de gehele school. De
groepen 3-4 hebben papier gemaakt om kerstwensen op te schrijven. De modeshow van de groepen
5-6 was een groot succes. De groepen 7-8 hebben zelf frisdrank en een hybride product gemaakt. Dit
is allemaal gepresenteerd aan elkaar op deze avond. We zijn trots op het resultaat. De kerstviering was
de afsluiting van het Jeelo-project: “Maken van je eigen product”
Groep 6 heeft een spetterende mini-musical opgevoerd waar kinderen en ouders van hebben genoten.
Het team wenst alle ouders en kinderen fijne kerstdagen en een ontspannen vakantie.
We beginnen weer op 8 januari!

Team Willibrordus wenst u een bruisend en sprankelend 2018!

Jeelo
Na de kerstvakantie starten we met het nieuwe project van Jeelo: “beleven van onze planeet”.
Op en om de aarde valt veel te bewonderen en te beleven. In dit project leren de kinderen over
seizoenen, klimaten en de strijd tegen water. Ze meten het weer, onderzoeken de bodem en leren over
de opbouw van de aarde en het zonnestelsel.
Het doel van dit project is dat kinderen leren hoe groot de invloed van de zon en de regen is op onze
omgeving en ons dagelijks leven. Ze ontdekken dat alles op onze planeet met elkaar samenhangt. We
zijn nog op zoek naar weerstations. Misschien heeft u er thuis nog een liggen die we mogen lenen
tijdens de duur van het project.

Marieke Louter - van den Elzen
Het zwangerschapsverlof van Marieke is afgelopen. Marieke is gestart op 21 december. Marieke werkt
op woensdag (om de week), donderdag en vrijdag in groep 2-3. We wensen Marieke veel succes en
zijn blij dat ze weer terug is.

Groep 2-3
Voor de ontwikkeling van kinderen tussen de 4 en 8 jaar, zo weten we, 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.
In groep 1-2 zitten op dit moment 31 kinderen. Na de kerstvakantie zou deze groep doorgroeien tot
37 kinderen op het einde van het schooljaar. In groep 3 zitten nu 19 kinderen.
We kiezen ervoor om na de kerstvakantie zes kinderen uit groep 2 naar groep 3 te laten gaan. Deze
groep wordt dan een groep 2-3 met 25 kinderen.
Ouders zijn betrokken geweest bij het proces en hebben hun voorkeur in het ouderportaal aan kunnen
geven.
De kinderen die naar groep 2-3 gaan, beginnen niet eerder aan het leesproces of aan de andere
methodes in groep 3. Ze blijven groep 2. De kinderen werken immers, net als nu in groep 1-2 én 3,
allemaal op hun eigen niveau en aan hun eigen doelen.

MR
In het begin van dit schooljaar hebben we, in de nieuwsbrief, een oproepje geplaatst. Er is een
vacature in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van SKOH (stichting katholiek
onderwijs Haaren). We hebben hier geen reacties op ontvangen.
Bas Dobbelaer, de huidige voorzitter van de MR, heeft aangegeven interesse te hebben om de GMRvacature in te vullen.
In de MR zitten drie ouders en drie personeelsleden.
Door het vertrek van Bas komt er een plaats voor een ouder vrij.
Heeft u belangstelling, of wilt u graag meer weten over de invulling van deze functie, dan kunt u dit
tot en met 12 januari aangeven bij de secretaresse van de MR, suzanne.merkx@skoh-haaren.nl
Als er meerdere kandidaten zich aanmelden, volgt er een verkiezing.

Methodetoetsen
Bij onze methodes Wereld in getallen en Staal horen methodetoetsen. De resultaten van de toetsen
vult de leerkracht in op de Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor is een online registratie- en
analysetool. De monitor registreert leerresultaten en adviseert vervolgleerstof.
De normering van de toetsen is 80%. Dit wil zeggen dan kinderen 80% goed moet hebben om een
voldoende te halen. In het ouderportaal ziet u de resultaten van de gemaakte toetsen. Het komt dus
voor dat kinderen net een foutje meer hebben gemaakt en daardoor een onvoldoende scoren. Het kan
ook zijn dat de toets maar weinig vragen heeft, u begrijpt dat het verkeerd beantwoorden van een
vraag dan al snel leidt tot een negatief resultaat. Wij gebruiken de methodetoetsen om te kijken of de
leerlingen de aangeboden stof beheersen en wat er nog herhaald moet worden.
Heeft u vragen over de resultaten van uw kind, dan kunt u daarmee bij de leerkracht terecht. Hij of zij
legt u graag uit hoe het resultaat tot stand is gekomen.

Waterontdekplek
Het Waterschap heeft ons laten weten dat op 8 januari de werkzaamheden voor het aanleggen
van de waterontdekplek achter de school starten.
Meer informatie over de werkzaamheden hoort u in januari.

Verkeersveiligheid
Na de vakantie brengen we onderstaande poster onder de aandacht in de groepen.

TERUGBLIK
De groepen 1 t/m 4 zijn bij de slaapkamer van Sinterklaas geweest.

Wat fijn dat we de afgelopen periode zoveel hulp hebben gehad bij het Jeelo-project. Zelfs de mensen
van Samen bezig hebben geholpen. De kinderen zijn creatief aan de slag gegaan.

Kerstviering
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Jarig
Linn uit groep 6

Rianne uit groep 4

Nieuwjaarstoost met de leerlingen.
Leerlingenraad 9:00u.
Jasmijn uit groep 5
Opening Jeelo project.
luizencontrole
Liam uit groep 7

Start afname cito toetsen.
MR 19:30u.

Belangrijke data in februari 2018:
2 februari: viering groep 4
9 februari: carnavalsviering
9 februari: schoolkrant mee
12 t/m 16 februari: voorjaarsvakantie
21 februari: luizencontrole
26 februari: leerlingenraad
26, 27 en 28 februari: kind-gesprekken

Teun uit groep 1-2
Noël uit groep 7

Marieke uit groep 6

Pit uit groep 5
Anne-Sophie uit groep 1/2

Felix uit groep 8
Niels uit groep 5
Yanat uit groep 5

NIEUWS UIT DE OMGEVING
Kerstviering voor kinderen in de Willibrorduskerk
Een berichtje voor alle kinderen uit Esch!
Over een paar dagen is het weer zover: Kerstmis! Vieren jullie dit mee?
Op kerstavond (zondag) 24 december om 17.00 uur nodigen we jullie graag uit in de kerk in
Esch!
Het kerstverhaal over de geboorte van Jezus in de stal zal voorgelezen worden en we willen
samen met de kinderen liedjes zingen die o.a. geleerd zijn op school.
Extra leuk zou het zijn als jullie verkleed komen als bijvoorbeeld engel, koning, Maria of
Jozef!
We zien jou en je vader of moeder (opa en oma) graag bij de kerstviering in de kerk!

Kinderviering Boxtel

Op Kerstavond, zondag 24 december, zijn er 2 kindervieringen in de Sint Petrusbasiliek in
Boxtel waar wij u van harte voor willen uitnodigen:
· Om 16:00 uur is de Peuterkleuterviering. Dit is een korte Viering speciaal voor kleinere
kinderen. Het Kerstverhaal wordt voorgelezen en uitgebeeld met schaduwpoppen.
Afwisselend zullen er kleine gebedjes gebeden worden en zingen we samen met het
kinderkoor een aantal kerstliedjes.
· Om 19:00 uur is de Gezinsviering. In deze Eucharistieviering zijn de lezingen vervangen door
een waar Kerstspel door en voor kinderen. Verschillende kinderen helpen mee in de Viering
en met medewerking van de Upside Down Praiseband worden de kerstliederen gezongen.
U bent van harte welkom om samen de geboorte van Jezus te komen vieren!! Voor meer
informatie mail ons gerust: gezinsviering@heilighartparochie.nl
Kun jij al lezen en wil je om 16:00 uur meezingen met het kinderkoor? Geef je dan op via:
kinderkoorheilighartparochie@gmail.com
Namens de werkgroep Gezinsviering allen vast een Zalig Kerstfeest toegewenst!

