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Jarig
Ilja uit groep 4
Fenne uit groep 1-2
Roos uit groep 6

School versieren, MR 19.30 uur
Viering groep 1-2

Kind-oudergesprekken
Kind-oudergesprekken

Andries uit groep 7
Indigo uit groep 3

Kind-oudergesprekken
Inschrijven kinderoptocht 12.30u hal
Tije uit groep 8
Dion uit groep 1-2
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Floor en Phoebé uit groep 8
19 wo
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21 vr
Carnavalsviering
22 za
Carnavalsvakantie
23 zo
24 ma
Julia uit groep 5
25 di
26 woe
Jaylano uit groep 1-2
27 do
28 vr
Belangrijke data in maart
06 maart
krachtgroep
13 maart
leerlingenraad
18 maart
open dag voor nieuwe leerlingen
24 maart
OR
30 maart
MR

WELKOM OP SCHOOL
Welkom Milou, in groep 1-2 bij juf Suzanne en Anne-Marie.
We wensen jou een fijne schooltijd met warme vriendschappen en
mooie herinneringen.

GEZONDE SCHOOL
Vorig schooljaar hebben we het vignet Gezonde School ontvangen met het deelcertificaat voeding.
Daar zijn we trots op.
Naast het certificaat voeding zijn er meerdere aandachtsgebieden die zorgen voor een gezonde
school. Voldoende bewegen en het welbevinden van leerlingen en personeel zijn belangrijke
voorwaarden.

Een Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de
schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling:






Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter.
Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen
worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een
gezonde keuze.
Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een
ongezonde leefstijl af te leren.
Op een Gezonde School is het prettig leren. Leerlingen en leerkrachten gaan op een plezierige
manier met elkaar om waardoor een veilig en prettig leef- en leerklimaat ontstaat.





Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte
leeftijdsgenoten.
Gezonde School helpt de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen.
Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en
schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen.

Dit schooljaar ligt de nadruk van onze Gezonde School aanpak op welbevinden. Door te werken aan
de pijlers: educatie, signaleren, schoolomgeving en beleid krijgen we zicht op het welbevinden van
kinderen en leerkrachten. We maken afspraken om te komen tot een goed beleid. Thijske is onze
gezonde school coördinator.
Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf
kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast
sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn
weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van
zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een
fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen dragen we zorg
voor een veilige school. Scholen dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat. Zorgen voor een
prettig en veilig leer- en leefklimaat is daar een logisch onderdeel van.

OPENING JEELO BELEVEN VAN ONZE PLANEET
Mad Science heeft het project Beleven van onze planeet
geopend. Met een spannende show waarin wetenschap en
techniek centraal staan. De afsluiting is op woensdag 19
februari. U bent van harte welkom om van 11.45 tot 12.15 uur
te komen kijken naar de projectresultaten van de kinderen.

De geplande culturele dag op dinsdag 4 februari met bezoek van Chinese basisschoolleerlingen gaat
helaas niet door. We willen die dag toch aandacht besteden aan China. Van 13.45 tot 14.40 uur gaan
alle kinderen naar hun eigen krachtgroep. In de krachtgroep doen ze activiteiten met een Chinees
tintje, we denken dan aan spelletjes, Chinese tekens leren en creatief aan de slag.
Door de Chinese nieuwjaarsvakantie is het, op dit moment, niet mogelijk om met de kinderen die hier
zouden komen contact te leggen. We proberen wel om, na 17 februari, als de nieuwjaarsvakantie
voorbij is een videolink op te zetten. We worden daarbij ondersteund door Kevin Scheijnen van Global
Exploration.

VOORLEESDAGEN
Voorlezen is niet alleen leuk maar speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind.
Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de
taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin
opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd
actief met taal aan de slag te gaan
In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te
concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen,
waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp
waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname etcetera) kan ook
steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.
Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het
voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de
ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te
brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er
regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn
van het ritueel voor het slapen gaan.
Ook op school onderstrepen we het belang van voorlezen. Tijdens de nationale voorleesdagen hebben
de leerkrachten in elkaars groepen voorgelezen.

CARNAVAL
Carnaval, een tijd van
gek doen, verkleden,
hossen en gezelligheid.
Op vrijdag 21 februari
vieren we met de
gehele school carnaval.
De kinderen mogen
deze ochtend verkleed
naar school komen.
We beginnen deze dag
met een grootse
schoolpolonaise. De
deuren van de groepen
staan gezellig open en
de kinderen mogen bij
binnenkomst meteen hossen met hun juf, meester, klas en schoolgenoten in de unit. De kinderen
nemen gewoon fruit mee naar school. Na de pauze vieren de kinderen carnaval in de school met
diverse leuke activiteiten voor de onderbouw en bovenbouw. We betrekken hierbij ook kdv Berenhuis.
De kinderen gaat daar kijken en kunnen in het Berenhuis ook een activiteit doen.
Ook mogen we genieten van een optreden van de dansmariekes en brengt de Raad van Elf nog een
bezoek aan onze school.
Om ervoor te zorgen dat het voor de opruimploeg ook een leuke dag wordt, vragen we om confetti en
spuitbussen thuis te laten.
Wij hebben er zin in!
De Carnavalscommissie.

KLEDINGINZAMELING
Na een geslaagde kledinginzameling in januari
willen we dit graag voortzetten. We hebben
contact met kledinginzameling en zij hebben
toegezegd een container op het schoolplein te
plaatsen. We hopen dat dit snel gebeurt.
Mocht dit de komende weken niet lukken, dan
houden we nog een kledinginzameling na de
carnavalsvakantie. We zijn namelijk erg blij
met de inkomsten, die de OR gebruikt voor
activiteiten en vieringen.
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