KLETSKEIEN
VRIJDAG 11 JANUARI
AGENDA

VOORSTELLING KUNSTGE BOUW

14 januari: voorstelling Kijkkunst gr. 5 en 6
18 februari: voorstelling Kijkkunst gr. 3 en 4
19 februari: MR vergadering - start 20.00 uur
22 februari: continurooster bovenbouw
25 februari t/m 1 maart: Voorjaarsvakantie

Aanstaande maandag zijn de kinderen van de
groepen 5 en 6 uitgenodigd voor een
voorstelling van het Kunstgebouw.
Het betreft een verteltheater genaamd ‘Alleen
op de wereld’.
In deze bijzondere vertelvoorstelling naar het
beroemde boek van Hector Malot doen de
leerlingen zelf mee! Samen met verteller
Niels Brandaan Cotterink verbeelden zij in spel
en geluiden het verhaal van vondeling Remi,
rondreizend straatartiest Vitalis, zijn aapje en
drie honden. Samen met Remi ontdekken de
leerlingen dat iedereen een beetje alleen is op
de wereld en dat je ondanks tegenslagen altijd
open kunt staan voor de rijkdom van het
leven.

NIEUWE LEERLINGEN
Na de Kerstvakantie is Fem-Elise gestart in
groep 4a.
Nadat Stef een aantal keer is wezen wennen in
groep 1a, komt hij binnenkort heel de week in
deze groep.
Afgelopen week is Isa in groep 2c gestart.
De kinderen uit de drie groepen zijn blij met
hun nieuwe klasgenootje. Wij hopen dat jullie
het erg naar jullie zin krijgen op Kiezel en Kei
en dat jullie een leuke en leerzame schooltijd
tegemoet gaan!
MEDEDELINGEN
OPENDAGEN

Op maandag 28 en woensdag 30 januari staan
de open dagen voor Kiezel en Kei gepland.
Een open dag is een mooie kans voor
oriënterende ouders en kinderen om eens
ongedwongen een kijkje te nemen bij ons op
school.
Meer informatie vindt u op de poster
onderaan deze Kletskeien.

DRAMALESSEN

Komende week starten de dramalessen voor
de groepen 6, 7 en 8. De lessen worden
verzorgd door juf Evelien Isphording. Evelien is
eigenaar van theaterschool Theatrique in
Schoonhoven en is hier zelf ook dramadocent.
Wekelijks geeft zij hier theaterlessen aan
groepen kinderen en volwassenen.

KRENTENBAARD

LANDELIJKE STAKINGSD AG

Op het moment zijn er weer kinderen met
krentenbaard bij ons op school. We willen u
nogmaals vragen om hier alert op te zijn.
Controleer uw kind regelmatig. We willen u
vragen om constatering van krentenbaard
direct te melden bij de directie. Wij adviseren
u om bij constatering ook direct contact op te
nemen met uw huisarts. In de besmettelijke
fase moeten wij u vragen om uw kind thuis te
houden. Wanneer de blaasjes ingedroogd zijn,
is krentenbaard niet meer besmettelijk en kan
uw kind weer naar school.
School onderneemt actie door de lokalen,
waarin krentenbaard bij kinderen heerst, extra
goed te laten reinigen. Wij geven de kinderen
in deze groepen extra de mogelijkheid om hun
handen te wassen.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een
landelijke staking aangekondigd op 15 maart
voor leraren in het basisonderwijs, het
middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs.
Ook team Kiezel en Kei overweegt om aan
deze dag deel te nemen.
Met de actie hopen de bonden druk te zetten
op de politiek om meer te investeren in het
onderwijs en daarmee “dalende
leerlingprestaties en de lerarentekorten”
tegen te gaan. Volgens de AOb is “structureel
2,9 miljard euro nodig, voor primair tot en
met hoger beroepsonderwijs”. De bond wil
dat er in deze kabinetsperiode al een begin
wordt gemaakt met extra investeringen. Houd
er alstublieft rekening mee dat Kiezel en Kei
waarschijnlijk deze dag geen onderwijs
verzorgt. Zodra er meer zekerheid is over deze
dag, brengen wij u hier natuurlijk direct van op
de hoogte.

STUDIEDAG – KINDEREN VRIJ

Dinsdag 12 maart staat er weer een studiedag
voor de leraren gepland. De kinderen zijn deze
dag vrij. Op een later moment zullen wij u in
de Kletskeien informeren over de inhoud van
deze studiedag.

RAPPORT INLEVEREN

Van de meeste kinderen hebben wij inmiddels
de rapporten weer retour gekregen. Van een
aantal kinderen missen wij het rapport nog.
Denkt u er alstublieft de komende week aan
om het rapport mee te geven?

NIEUWS UIT GROEP 1/2C

Na een heerlijke kerstvakantie zijn we deze week weer met veel plezier begonnen. Deze week is Isa
in groep 2 gestart. Het is prachtig dat ze al na een paar dagen vriendinnetjes heeft en al de regels
van de groep weet. Fijn dat je erbij bent Isa.
We starten met het thema tijd, dat een veelomvattend onderwerp is.
De dagen van de week zijn al een vast item om de ochtend mee te starten. We bespreken begrippen
als vandaag, morgen, overmorgen, gisteren en eergisteren. Dat is best lastig, want morgen is vandaag
gisteren. We doen allerlei spelletjes om tijdsbesef te ontwikkelen zoals een kookwekker op één
minuut zetten en dan een spelletje doen tot de wekker afloopt.
We denken na over de verschillen tussen dag en nacht naar aanleiding van het prentenboek Kleine
muis eet de maan.
We leren alles over de klok, seconden, minuten en uren en de grote en kleine wijzer. Daarbij stellen
we allerlei vragen zoals: waar heb je een klok voor nodig, wat zou er gebeuren als er geen klokken
waren? Ook het prentenboek Olifant en de tijdmachine geeft aanleiding tot leuke gesprekken. Olifant
maakt de klok kapot en denkt dat hij nu meer tijd heeft en niet ouder zal worden.
Ook kijken we naar de langere termijn, we meten de lengte van de kinderen en doen dit aan het eind
van het schooljaar weer. Ben je morgen al gegroeid en hoe groot ben je over een jaar of over drie
jaar? Hoe zag je eruit toen je geboren was, hoeveel jaar is dat geleden?
We bespreken de seizoenen en doen daarbij sorteeropdrachten. Welke plaatjes horen bij de zomer,
lente, herfst of winter?
De bouwhoek wordt omgetoverd tot klokkenwinkel met een reparatiehoekje. De zandtafel is weer
terug in de klas, kunnen we meteen een zandloper maken. En natuurlijk is er ruimte voor alle ideeën
waar de kinderen zelf mee komen. Want door al het spelen leren ze de wereld steeds weer een
stukje verder ontdekken.

