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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

Wa d’n sjoow op De Stappen
en De Poorte
Het belooft morgen een gezellige SJOOW te worden tijdens het
carnavalsfeest.
In de speciale nieuwsbrief heeft u reeds alle informatie ontvangen
hierover. Houdt u er rekening mee dat de kinderen van de
onderbouw naar De Stappen moeten komen in de ochtend. Om
11.45 uur zijn deze kinderen uit. De kinderen van groep 5 t/m 8
krijgen workshops op De Poorte. Zij zijn op de gewone tijd uit.
ATTENTIE: VRIJE DAGEN!!!!
Zoals vermeld staat op onze jaarkalender hebben onze kinderen de komende periode een aantal extra
vrije dagen: Dit betreft de middag van vrijdag 5 februari na de carnavalsviering en woensdag 17 februari.
Op woensdag na de carnavalsvakantie heeft het team een studiedag.

INSPRAAKOCHTEND OUDERBETROKKENHEID
Het zal u niet ontgaan zijn de afgelopen weken. Wij zijn binnen de school druk bezig met het thema
ouderbetrokkenheid. Zoals u al in de vorige nieuwsbrief en de uitnodiging voor de inspraakochtend heeft
kunnen lezen, willen wij u graag meer betrekken bij ons onderwijs. Om dit te bereiken zijn we een project
gestart in samenwerking met Karlijn Bogers van Op één lijn. Enkele weken geleden is zij met het team aan
de slag gegaan om in kaart te brengen hoe het team de ouders meer zou willen en kunnen betrekken bij
het onderwijs. Daar zijn ontzettend mooie ideeën uitgekomen, waarvan er zeker een aantal op korte
termijn doorgevoerd zullen gaan worden. Wat dat precies zal zijn, hoort u in een later stadium. Tijdens de
inspraakochtend van twee weken geleden gaven de aanwezige ouders aan wat wenselijk is om de
ouderbetrokkenheid te vergroten. Ook daar zijn mooie ideeën uitgekomen. Deze ideeën zullen mogelijk al
dit schooljaar uitgewerkt worden of ingevoerd gaan worden. In beide overlegvormen werd bijvoorbeeld
aangegeven dat de gesprekken anders ingedeeld zouden moeten worden, zodat meer gelegenheid is voor
de inbreng van ouders.
Omdat wij het belangrijk vinden bepaalde veranderingen weloverwogen door te voeren, zal het
ouderpanel samen met leerkrachten de ideeën verder uitwerken. Later in dit schooljaar willen wij de
plannen graag aan u presenteren en zijn wij uiteraard ook erg benieuwd naar uw mening.
TUINMAN GEZOCHT
De afgelopen jaren heeft de vader van Joanna Corporaal de tuin rondom de
school verzorgd. Helaas heeft hij aangegeven hier te weinig tijd voor te
hebben. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe vrijwilliger (vader, moeder, opa
of oma) die het leuk vindt om ons daarbij te willen helpen. Ook de moeder van
Arjan Pals helpt ons hierbij, maar vele handen maken natuurlijk licht werk.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit aangeven bij de directie.
Wij bedanken Luc Corporaal voor zijn inzet voor onze school!!

TECHNIEKOUDER GEZOCHT
Groep 5/6 zoekt nog één vader, moeder, opa of oma die graag op donderdagmiddag zou willen komen
assisteren bij de technieklessen. Ook voor deze groep is een nieuw pakket Junior Lego aangeschaft,
waarmee kinderen niet alleen leren ontwerpen en bouwen, maar ook leren programmeren.

SKATELES OP DE STAPPEN
In plaats van een gymles hebben kinderen van de groepen 3 t/m 8 een skateworkshop gehad. Zo
kunnen kinderen leren om goed en VEILIG te kunnen bewegen op skates. De groepen van de
bovenbouw hebben de kinderen van de onderbouw geholpen met het aan en uittrekken van
bescherming en skates. Door ervaren skaters werd er zelfs al over een wipplank gereden. Knap
hoor!

REKENLES IN GROEP 3: LEKKER KLIEDEREN MET WATER…..
De kinderen hebben de opdracht gekregen om uit te rekenen hoeveel bekers uit een fles gaan.
Het resultaat is te zien op de tekeningen.

AGENDA:
Vrijdag 5 februari
Vrijdagmiddag 5 februari
8 t/m 12 februari
Dinsdag 16 februari
Woensdag 17 februari
Vrijdag 19 februari
Maandag 22 februari

carnavalsviering
Alle kinderen vrij
carnavalsvakantie
hoofdluiscontrole
Alle kinderen hele dag vrij (studiedag)
Groep 8 krijgt schooladvies mee
Gesprekken schooladvies groep 8

