MAART 2018

In de nieuwsbrief van maart vindt u informatie over ons nieuwe Jeelo-project Zorgen voor
jezelf en de ander, het uitdelen van de doppers en het uitzetten van de WMK-vragenlijsten
(WMK staat voor werken met kwaliteit). We vragen ook uw aandacht voor de opening van de
waterontdekplek.
Op woensdag 21 maart van 9.00 tot 12.00 uur is er een open ochtend. Deze ochtend is
speciaal bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen. U krijgt informatie over de school
en natuurlijk kunt u ook al uw vragen aan ons stellen.

Welkom op school
In groep 1-2 bij juf Anne-Marie is Fenne gestart. We wensen Fenne een heel fijne schooltijd.

Jeelo
Op maandag 5 maart start de hele school met het project “zorgen voor jezelf en de ander”
Gezond zijn en blijven is belangrijk. Hoe zorg je dat je je lichamelijk fit voelt? Dat je goed in je vel zit en
blij bent met jezelf? En hoe zorg je dat jijzelf en anderen zich prettig voelen in de groep? Dit zijn
vragen die we onder de aandacht brengen.
Het doel van het project zorgen voor jezelf en anderen is dat kinderen leren over hun lichamelijke,
psychische en sociale gezondheid. Ze leren ook dat je er wat aan moet doen als je je niet goed voelt.
We sluiten het project af tijdens de Koningsspelen op vrijdag 20 april door in beweging te zijn.

Doppers
Vanuit de gemeente Haaren hebben we voor ieder kind een dopper ontvangen om het drinken van
water te stimuleren. Deze doppers delen we uit tijdens ons volgende Jeelo project: Zorgen voor jezelf
en de ander. De leerlingen mogen deze doppers onder schooltijd gebruiken om extra water uit te
drinken. Deze doppers blijven op school en worden 1x per week in de vaatwasser gedaan. Ze nemen
nog gewoon drinken mee naar school voor tijdens de pauze.

Vormsel groep 7 en 8
Op zondag 11 maart om 10.30 uur is het Vormsel in de SintPetrusbasiliek. De kinderen uit groep 7 en 8
die zich hiervoor hebben opgegeven, leggen dan de belofte van het Vormsel af. U bent van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn.

WMK vragenlijsten
De afkorting WMK staat voor Werken Met Kwaliteit.
Een keer in de twee jaar onderzoekt elke
school binnen SKOH de kwaliteit van ons
onderwijs. Dit doen we middels vragenlijsten
aan leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8,
leerkrachten en jullie als ouders. Daarom
vragen wij jullie medewerking voor dit
kwaliteitsonderzoek. Hoe hoger de respons,
hoe betrouwbaarder de uitkomst. Met alle
gegevens kunnen we het onderwijs
ontwikkelen waar nodig is. Daarnaast willen
we graag continueren waar we goed in zijn.
De uitslag van dit complete onderzoek wordt
uiteraard met jullie gedeeld. Samen werken
we zo aan een goede toekomst voor de kind(eren)op onze school. Bij dit onderzoek gaat het om
jullie beleving van de gemiddelde leerkracht op onze school. Je vult de lijst dus maar één keer in.
De vragenlijsten staan open van 1 maart tot 10 maart. De hoofdverzorger krijgt hiervoor
een uitnodigingsmail met daarin een link om de lijst in te vullen. Uiteraard zijn de vragenlijsten
anoniem voor zowel leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8, leerkrachten en ouders. De leerlingen vullen
ze op school in. Ze krijgen hiervoor van de leerkracht een inlogcode.
In de vragenlijst wordt gesproken over 'leraar', hiermee bedoelen we uiteraard de vaste
groepsleerkracht(en) van jullie kind(eren).
We zouden het erg op prijs stellen als jullie even de tijd nemen om hieraan mee te werken.

Bewegend leren.
Lotte heeft haar gymopleiding in februari afgerond. Als afstudeeropdracht (profileringsopdracht) heeft
zij zich verdiept in bewegend leren. Hieronder haar ervaringen.
Ik zie graag dat er in de klas meer beweging plaats
vindt, naast de reguliere gymlessen. Volgens het
voedingscentrum is bewegen voor kinderen van 4-13
jaar heel belangrijk. Voldoende beweging helpt je
kind een gezond gewicht te houden. Per dag heeft je
kind minimaal 1 uur matige intensieve beweging
nodig. Maar meer bewegen is altijd beter! Dat hoeft
niet alleen maar sport te zijn: ook rennen, fietsen,
stoeien, klimmen en skeeleren valt hieronder. Het is goed om een paar keer per week activiteiten te
doen die de botten en spieren versterken, bijvoorbeeld touwtjespringen, rennen, dansen of klimmen
op het klimrek. Door deze informatie vanuit het voedingscentrum wil ik graag een koppeling maken
naar bewegend leren in de klas, zodat de bewegingstijd per dag voor ieder kind verhoogd wordt.
Tevens vind ik samenwerken en samenspelen ook van belang. Kinderen moeten leren in een team te
spelen. Daarbij sluiten klassikale lessen aan, maar
dan wel in heterogene groepen, zodat er veel
niveauverschil is en kinderen van elkaar kunnen
leren. Doordat er maar twee keer in de week
bewegingsonderwijs lessen aan bod komen, lijkt
het mij een ideaal plaatje als er vaker beweging
toegepast kan worden tijdens de lessen in de klas.

Hiermee bedoel ik dat het geïntegreerd kan worden in de schoolweek.
Uit mijn profileringsopdracht zijn er conclusies en aanbevelingen naar voren gekomen. Een voorbeeld
is dat de kinderen bij de reguliere spellingslessen minder betrokkenheid en taakgerichtheid tonen, dan
bij de bewegend leren spellingslessen. Op deze manier kan ik dus concluderen dat het wel degelijk
belangrijk is om regelmatig tijdens de instructiemomenten van spelling de kinderen te laten bewegen.
Dit kan zijn met grote bewegingsopdrachten, maar ook kleinschalig, zoals stampen op de grond en
armen bewegen.
Ik heb een klapper bewegend leren voor de bovenbouw gemaakt. Daarin worden verschillende
bewegingsvormen uitgelegd in een klapper ondersteund met foto’s. Er moet een makkelijke koppeling
gemaakt worden richting bewegend leren.

Opening waterontdekplek en boomfeestdag
En dan is het eindelijk zover. Wat willen we graag die waterontdekplek achter onze school bekijken.
We hebben gezien hoe hard er gewerkt is. De zandhopen werden steeds hoger. We zien het
waterpompje en het water, maar allemaal nog steeds vanaf onze speelplaats. Op woensdag 14 maart is
de opening. We hebben daaraan voorafgaand een programma in de krachtgroepen. Iedere groep gaat
volgens schema planten, wandelen, luisteren naar informatie over bijen, werken aan een vogelhuisje of
insectenhotel, een wens schrijven en een lied over boomfeestdag leren. We krijgen heel veel hulp om
dit programma rond te krijgen. De mensen van de gemeente, de tuinders in de omgeving, LMNH,
Samen Bezig, de bijenhoudersvereniging en de mensen van het Waterschap. We kijken terug op een
vruchtbare samenwerking met het Waterschap.
Om 12.00 uur is de officiële opening. Het naambordje wordt onthuld door Séline uit groep 7. Zij
bedacht de naam. Ze doet dit samen met Saar en Maas. De grond die voor de ontdekplek is gebruikt,
was eerst van hun opa.
U bent natuurlijk van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn. Vanaf 11.45 uur verzamelen wij
bij de ingang van de waterontdekplek. De opening is om 12.00 uur.

Schoolbieb
Lezen blijft een belangrijk taak van school. Vandaar dat we blij zijn met onze schoolbieb en de ouders
die helpen met het uitlenen van de boeken. Iedere dinsdagmiddag is de bieb open voor de kinderen.
En na schooltijd is er tot 15.00 uur gelegenheid om ook boeken voor thuis te lenen. Voor komend
schooljaar zoeken wij ouders die willen helpen met het uitlenen. Er is een rooster waarbij ouders per
toerbeurt op dinsdagmiddag helpen. Voor schooljaar 2018-2019 zoeken wij ouders die willen
assisteren. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Kim
Berning kimmieb81@hotmail.com

Jaarboek voor 2018-2019
Wie helpt ons mee?
Sinds een paar jaar maken we in groep 8 een jaarboek. De kinderen krijgen
dit als afscheid van de basisschool mee. Een heel mooi initiatief van Inge
van Dijck. Zij is al die tijd betrokken geweest bij het tot stand brengen van
deze mooie herinnering. Vanaf schooljaar 2018-2019 heeft zij geen
kinderen meer op onze school. Wij zijn dus op zoek naar een ouder die dit
van haar wil overnemen. Aan het fotoboek werken meerdere ouders mee.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u contact
opnemen met Inge van Dijck ingevandijck22@hotmail.com

Hulp bij de afscheidsmusical
Traditioneel neemt groep 8 afscheid van school met een spetterend optreden op het toneel in de Es.
Dit jaar zal dat zijn op woensdag 4 juli (10.30 uur voor de leerlingen en 19.00 uur voor de ouders).
Vanaf dit jaar missen we de professionele ondersteuning van juf Mariska. Binnen onze school is er vast
voldoende talent om dit op te kunnen vangen. Wij hopen dan ook een beroep op een ouder, familielid
of oud-leerling te mogen doen.
We hebben behoefte aan:

Iemand met verstand van licht en/of geluid (of die dit in een
middag zou willen leren van ons). Deze persoon moet beschikbaar
zijn op ma 2, di 3 en wo 4 juli in de ochtend én tijdens de
avondvoorstelling.

Personen die ongeveer 3 middagen beschikbaar zijn om onze
vorderingen te aanschouwen en tips te geven. Hiervoor is geen
speciale kennis nodig, enkel opbouwende kritiek, een beetje
creativiteit en bij voorkeur enige humor.

Iemand met verstand van zang. Die de solo’s zou willen
aanleren en wellicht ook de liedjes, onder begeleiding van de
meester, aan de gehele groep. Deze persoon moet dan (in overleg)
meermaals onder schooltijd beschikbaar zijn.

Iemand met enig verstand van dans die bij enkele liedjes een
simpele dans kan ontwerpen (Dit kan ook ná schooltijd ) en
eventueel kan ondersteunen bij het instuderen.

Mensen die onze leerlingen zouden willen ondersteunen bij
het bouwen van het decor. Ook dit vindt plaats onder schooltijd, in de middag. Hiervoor
dient iemand minimaal eens per twee weken beschikbaar te zijn in de periode na de
meivakantie tot aan de musical.
We kunnen ons voorstellen dat ouders van groep 8 liever pas de musical zien als deze af is, maar ook
zij zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.
Mocht u iets voor ons kunnen betekenen (indien nodig onder bepaalde voorwaarden) meld dit dan
a.u.b. via nils.vanlierop@skoh-haaren.nl

Jeelo

Alle groepen zijn ze volop bezig met het project beleven van onze planeet. Er worden
regenmeters gemaakt, dijken gebouwd, regenbogen geschilderd en de grond werd
onderzocht.

Terugblik

Het thema tijdens de carnavalsviering was het maken van een wereldreis. De kinderen maakten kennis
met dansen en eten uit Amerika, Japan en Italië.
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afsluiting Jeelo

Jarig
Laura uit groep 8
Danny uit groep 2-3

19.00 uur Mijn Jeelo (uitleg)
19.30 uur present. tussenopbrengsten
MR 20.00 uur.

Mika uit groep 8

luizencontrole

Tim uit groep 5
Mabel uit groep 4

Roos uit groep 4

boomplantdag
opening natuurspeelplaats
krachtgroep

Elisa uit groep 1-2

Jace uit groep 7
Elize uit groep 2-3
Hannah uit groep 2-3
Jibbe uit groep 8
Benthe uit groep 5

Open dag 9.00-12.00 uur
viering groep 5

Rogier uit groep 2-3
Maud uit groep 8
Yassir uit groep 1-2
Joy uit groep 2-3

Rufus uit groep 6
Studiedag kinderen vrij

Belangrijke data in april 2018:
2 april: kinderen vrij 2e Paasdag
3 april: kinderen vrij leerkrachten studiedag
5 april: theorie examen verkeer groep 7
9 april: leerlingenraad
10 april: schoolfotograaf
16 april: MR 19:30u.
16 t/m 19 april: CITO groep 8
20 april: sportdag/afsluiting Jeelo
20 april: schoolkrant mee

