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Move tegen pesten

Onze school zal op vrijdag 5 februari meedoen aan de move tegen
pesten. Daarom nodigen we alle leerlingen die dag uit om naar school
te komen met 4 stippen op hun hand. Elke klas zal die dag de move
tegen pesten leren en dit bespreken. Hiermee willen we een signaal
geven dat pesten NIET ok is. Zet jij ook je 4 stippen al klaar?

Gedichtendag
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Kleuterschool
* Eendjesklas: Op 1 februari mogen we nog 2 nieuwe vriendjes verwelkomen in onze klas. Zij mogen de
eerste week vanaf 8.25 uur naar de klas komen op maandag, dinsdag en woensdag. Donderdag en
vrijdag mogen ze meteen naar de speelplaats komen. Na de krokusvakantie schuiven deze nieuwe
vriendjes door naar de nieuwe Vosjesklas bij juf Isaura.
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week ronden we het thema “Mijn lichaam” af zodat we
volgende week kunnen starten we met het thema “Carnaval”. Wie thuis een hoedje heeft liggen, mag
deze volgende week mee naar school brengen. Vergeet hierin geen naam te voorzien.
Sinds deze week hebben we ook een nieuw vriendinnetje in de Nijntjesklas. Welkom!
* Muizen- & Berenklas: Volgende week denken we al een beetje aan carnaval. We maken een
muziekinstrumentje, we spelen met confetti, we mogen ons schminken en zelfs verkleden. Wie wil, mag
verkleedkleren meebrengen. Wel heel goed de naamtekenen. Accessoires laten we best thuis, want die
kunnen alleen maar stuk of verloren gaan.
Dinsdag 9/2, net voor de vakantie, geven we de kleren terug mee naar huis. Op woensdag 10/2 is er
dan een echt carnavalsfeest en kunnen de kleuters verkleed naar school komen.
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen week werkten we in de klas rond monstertjes. We vertelden het
verhaal van het kleurenmonster, dat heel erg in de war was met al zijn gevoelens door elkaar. We
deden een kringgesprek waarin de kleuters mochten vertellen wanneer zij zich net zo voelden als het
kleurenmonster. Met onze meegebrachte doos en papier maché, maakten we ons eigen monstertje dat
we volgende week verder gaan afwerken.
Misschien heeft je kleuter het al verteld, maar deze week hebben we ook de Cito-testen voor taal
gedaan. Het resultaat hiervan wordt besproken op het volgende oudercontact. Onze kleuters vonden
het alleszins al spannend... Maar ze hebben zeker hun best gedaan.
Lagere school
* 1ste leerjaar: We vierden de hele week ons letterfeest. Wat zijn we trotse juffen dat jullie al zo flink de
lettertjes, woordjes en zinnetjes kunnen lezen! En jullie mama's en papa's zijn ook superfier. Dat konden
we in de vele filmpjes zien die gestuurd werden.
1 van de ouders verwoordde het zo:

Beste vriendjes en vriendinnetjes van het eerste leerjaar:
Apetrots ben ik
Beregoed zijn jullie,
Coole kinderen!
Drommels goed hebben jullie gewerkt!!!
Enthousiast als altijd worden jullie
Fantastische lezertjes die
Gedreven & Gemotiveerd altijd maar nieuwe woordjes zullen ontdekken.
Handig worden jullie met taalspelletjes.
Ijverig om bij te leren, met ouders & familie
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Juichend aan de zijlijn.
Keitof dat jullie zo goed jullie best doen. Blijf
Leergierig en ontdek een
Magische wereld van verhalen en boeken. Wees
Nieuwsgierig in jullie zoektocht naar
Ontspannende verhalen. Blijf
Positief als het lezen soms wat moeilijker gaat, bijvoorbeeld met de letter
Q
Razendsnel worden jullie toplezertjes omdat jullie zo
Slim en
Talentvol zijn.
Uitdagend wordt het nog wel, maar met jullie
Vurig verlangen om goed te kunnen lezen wordt het kinderspel. Ook een
Warme dankjewel aan alle juffen om jullie te begeleiden.
XYZ wie heeft er goed opgelet? Alle letters van het alfabet zaten verstopt in de tekst 😊.
Dank je wel om er samen met ons een mooi slotmoment van te maken vandaag.
Een van de volgende dagen verschijnen de foto's op onze website. Zo kunnen jullie toch ook nog een
beetje nagenieten.
Agenda
* 1 februari 2021: Instapdag
* 10 februari 2021: Carnaval KS
* 12 februari 2021: Carnaval LS
* 15 – 21 februari 2021: Krokusvakantie
* 22 februari 2021: Instapdag
* 24 februari 2021: Vergadering Ouderraad online
* 25 februari 2021: Geen avondstudie - PV

