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Nieuwsbrief februari 2020
We zijn alweer even bezig in het nieuwe jaar. De goede voornemens zijn
al of niet aan de kant gezet. Langzaamaan wordt er op school en ook in
Standdaarbuiten toegewerkt naar carnaval. De eerste brief m.b.t.
carnaval is reeds naar u verstuurd.
Welkom nieuwe leerlingen
In februari komen Kyra van Wasbeek, Evi Romme, Noah Wijngaards, Finn
Kouters en Jesse van Dam voor het eerst naar school. We wensen Kyra,
Evi, Noah, Finn en Jesse een fijne schooltijd toe op onze school.

Oudergesprekken voor leerlingen uit groep 1 en groep 2
In week 6 (3 februari t/m 7 februari) en week 7 (10 februari t/m 14
februari) worden de oudergesprekken voor kinderen uit groep 1 en groep
2 gevoerd. U heeft via Social Schools een mededeling gekregen wanneer
u in Social Schools datum en tijd kunt kiezen.

Donderdag 30 januari
Stakingsdag
Vrijdag 31 januari
Stakingsdag
Maandag 10 februari
Adviesgesprekken gr. 8
Dinsdag 11 februari
Adviesgesprekken gr. 8
Maandag 17 februari
Groep 1 is vrij
Vrijdag 21 februari
Carnaval op school

Herhaalde oproep:
Verkeersregelaars gezocht voor kinderoptocht carnaval
Wij zijn op zoek naar 3 verkeersregelaars die de kindercarnavalsoptocht
willen begeleiden op vrijdag 21 februari 2020. Mocht u nog geen pasje
hebben dan kunt u digitaal een instructie volgen en dan het
verkeersregelaarsexamen (ook digitaal) doen. Bij Els van Vlimmeren kunt
u de inlogcode krijgen. Mocht u interesse en tijd hebben vrijdag 21
februari dan kunt u zich opgeven bij Els van Vlimmeren. Alvast bedankt!

Zonnepanelen / vergroenen speelplaats
We hebben enkele leerlingen horen zeggen dat het geld van de
sponsorloop vorig school besteed zou zijn aan zonnepanelen. Dit is niet
het geval! Het geld van de zonnepanelen komt uit subsidies. Het geld van
de sponsorloop ligt op de plank om uitgegeven te worden aan het
vergroenen van de speelplaats. Achter de schermen vinden de
voorbereidingen plaats.

Maandag 24 februari
t/m vrijdag 28 februari
Voorjaarsvakantie

Vragenlijsten
We hebben 53 vragenlijsten retour gekregen. 125 vragenlijsten zijn uitgedeeld. De respons is 42,4%.
Dank u wel voor het invullen van de vragenlijst.
Op het moment van samenstellen van deze nieuwsbrief ben ik nog niet in staat geweest een
samenvatting te schrijven van de antwoorden die u gegeven heeft. In de volgende nieuwsbrief
informeren wij u.
Groep 3 heeft Letterfeest
De leerlingen van groep 3 hebben alweer alle letters tot en met kern
6 geleerd. Dit was wel een feestje waard en daarom hebben de
leerlingen op vrijdag 17 januari een letterfeest gehad in de klas.
Omdat de andere groepen een ander leuk uitje hadden,
hadden groep 2 en 3 de hele school voor zichzelf. Ze hebben zelfs
gillend een rondje kunnen rennen over het onderwijsleerplein. Het
letterfeest begon met het spelen van letterspelletjes. Samen met een
maatje uit groep 2 hebben de leerlingen een letterspeurtocht door de
hele school gedaan. Als ze samen alle woorden en letters gevonden hadden, werd dit beloond met een
lekker glaasje ranja en een koek. Daarna hebben de leerlingen met lettervermicelli namen, woorden en
zinnen gemaakt die vervolgens in een grote pan met water gegooid mochten worden. Bij de lunch
kregen de kinderen die dat wilden een bekertje zelfgemaakte lettersoep. Heerlijk natuurlijk!
Na het knutselen van een lettermuts, letterkroon of letterpet heeft meneer Niels de letterdiploma’s
aan de leerlingen uitgereikt. Wat leuk dat er ook zoveel papa’s, mama’s, opa’s, oma's, broertjes en
zusjes voor naar school waren gekomen! We zijn ontzettend trots op onze letterkampioenen!
Voorleesontbijt leefgroep 1
Het voorleesontbijt op woensdag 22 januari in leefgroep 1 was een groot succes. De kinderen en juffen
waren in pyjama naar school gekomen. Piet Hendirekx las voor uit zijn zelf geschreven boek ‘Polleke
en Pelleke en reus Jan’. Naast dit boek heeft hij nog 2 andere boekjes geschreven. De 3 boeken zijn te
koop bij PRIMA Winkel in Fijnaart.
Leefgroep 2 en 3 op ontdekking
Op vrijdag 17 januari zijn de kinderen van leefgroep 2 en 3 naar De Ontdekhoek geweest in Rotterdam.
Zoals de naam al doet vermoeden, er was veel te ontdekken. De kinderen hebben dammen kunnen
bouwen met stenen, aardappelen omgetoverd tot chips met behulp van de airfryer, zelf zeepjes
kunnen maken, popcorn voor zichzelf gemaakt en met behulp van heet ijzerdraad in piepschuim
gesneden. De kinderen hebben genoten van een ochtend vol (nieuwe) ontdekkingen!

CJG inloop donderdag 30 januari vervalt
In verband met de staking op donderdag 30 januari komt CJG/MW inloop te vervallen.
De volgende CJG/MW inloop staat gepland op 5 maart a.s.
Mochten er dringende vragen zijn dan kunt u contact opnemen met juf Kitty.

Hieperdepiep hoera!
Deze maand vieren onderstaande leerlingen hun verjaardag.
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Datum
5 februari
5 februari
9 februari
14 februari
19 februari
24 februari
25 februari
26 februari
29 februari

Groep
Naam
2 Ivan Geerts
3 Guus Christianen
5 Levy Vermunt
5 Jaidy Dirken
3 Chelsy Musters
6 Vlinder Kloonen
1 Riley Reniers
7 Julia Peters
8 Mees Gelens

Leeftijd
6
7
9
9
7
10
5
11
12

Jet & Jan groep 5
Donderdag 23 januari j.l. is groep 5 naar het suiker en vlasmuseum in Klundert geweest. Dit in het
kader van het project ‘Op stap met Jet en Jan, jong in 1910’. Daarin maken de kinderen kennis met Jet
en Jan die in 1910 van hun leeftijd waren. Ze leren hoe Jet en Jan leefden en ontdekken wat de
verschillen en de overeenkomsten zijn tussen nu en ruim 100 jaar geleden.
Tijdens het museumbezoek hebben de kinderen, in de klederdracht van vroeger, opdrachten en klusjes
gedaan die Jet en Jan ook in die tijd moesten doen. Zo hebben ze sokken gestopt, koffie gemalen,
klompen versierd, de was met de hand gedaan, op een lei met een griffel geschreven en leren repelen.
De kinderen zijn betrokken aan de slag gegaan en hebben het erg naar hun zin gehad. Bij deze willen
we nogmaals de begeleiders (ouders, opa en oma) en de vrijwilligers van het museum bedanken voor
hun hulp!
Milieubende in leefgroep 3
Op maandagochtend 27 januari werd leefgroep 3 verrast door de milieubende. Eerst werd er door 2
heren een toneelstuk gespeeld over het milieu en onze aarde. Daarna gingen de kinderen met de
toneelspelers en elkaar in gesprek over onze wereld. Er werd vooral gesproken over de verschillende

vormen van milieuvervuiling. Daarna werd er ook nagedacht over verschillende manieren om bepaalde
problemen op te lossen, bijvoorbeeld door afval goed te scheiden en minder lang te douchen.
's Middags zijn de leerlingen aan de slag gegaan met verschillende opdrachten en hebben zij ook voor
zichzelf gekeken naar oplossingen voor milieuproblemen.

