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Do 11 januari

Sienna Torenstra (8 jaar) - groep 5 - B

Vr 12 januari

Jari Brugman (6 jaar) - groep 2 - C
Noa Stoltenberg (9 jaar) - groep 5 - A

Tam-tam
Talentencircuit

Di 16 januari

Izdihar Abrari
Malou de Gauw (9 jaar) - groep 5 - A

Wo 17 januari

Quincy Mellema (10 jaar) - groep 6 - A

Excuses
Hierbij oprechte excuses voor de onduidelijkheid rondom de tijden van het Kerstdiner. Het was niet duidelijk
en er waren verschillende tijden gemaild die tot verwarring geleid hebben. Niet goed gedaan dus. Volgend
jaar zullen we hier goed opletten.
Kleuterbouw
De kerstvakantie zit er weer op en wij wensen alle ouders en kinderen een gezond en gelukkig 2018!
Gisteren, woensdag, was de opening voor de kleutergroepen van het thema 'Het orkest'. De leerkrachten
traden op voor de kinderen en deze voorstelling ging over dat samen muziek maken fijn is. De komende
weken worden er in de groepen veel aandacht besteed aan muziek, maken de kleuters kennis met
verschillende instrumenten en muzieksoorten, maken de kinderen eigen muziekinstrumenten en vormen
samen een heus orkest met een dirigent!
Als er muzikale ouders zijn die het leuk vinden om hun instrument te laten zien en horen en hierover willen
vertellen in de groep, meldt u zich dan bij de leerkracht.
Verder zoeken de kleutergroepen nog de volgende knutselspullen: wijnkurken en (bier)dopjes.
Workshop Opera middenbouw
Op donderdag 11 januari krijgen de kinderen uit de groepen 3, 4, 4/5 en 5 een workshop
aangeboden door mensen van De Nationale Opera en Ballet. Tijdens deze workshop
maken de kinderen kennis met de beginselen van een Opera. Deze activiteit past
binnen het school brede thema Kunst dat inmiddels is gestart. De komende weken zullen
de kinderen met verschillende aspecten te maken krijgen die met opera te maken
hebben. Tijdens de afsluitende avond zullen de kinderen u laten zien wat we allemaal
gedaan hebben.

Groep 8-zaken
- Groep 8 is gisteren begonnen met de M8-citotoetsen. Samen met de resultaten uit met name groep 6 en 7,
de methodetoetsen en de werkhouding vormt dit het definitief advies. De gesprekken worden in de week
van 12 t/m 16 februari gehouden. U ontvangt hiervoor via Digiduif een uitnodiging.
- De VMBO-scholen hebben na het stoppen van de open lesmiddagen een alternatief voor dit schooljaar
bedacht op woensdagmiddagen 7 en 14 februari. Ze noemen dit ‘expeditie Zuiderzee’, ‘expeditie Trias’,
enz. Op de sites van de VMBO-scholen staat wel e.e.a. vermeld. Hieronder links:
 https://www.saenredam.nl/groep-8/
 https://www.compaenvmbo.nl/groep-8/voor-leerlingen/
 http://www.pascalzuid.nl/
 http://www.zuiderzee-college.nl/expeditie-zuiderzee-college/
 https://www.triasvmbo.nl/groep-8/expeditie-trias/
De HAVO/VWO scholen hebben nog geen alternatief bedacht.

Vreedzame school Blok 3 We hebben oor voor elkaar
We zijn begonnen met een nieuw blok van de Vreedzame Schoollessen.
Dit blok draait om: "We hebben oor voor elkaar"
In dit blok staat communicatie centraal. Kinderen en leerkrachten gaan in dit blok nog meer aandacht
besteden aan het goed luisteren naar elkaar, welke boodschap wordt gezegd en komt het over bij de
ander?
In de kring luisteren kinderen naar elkaar en spreken goede regels met elkaar af. Elkaar
bedanken, complimenteren elkaar voor het samenwerken. Het samenwerken en de
afspraken staan ook centraal, hoe werk je samen en ben je gelijkwaardig en kom je
tot een compromis oftewel een win-winsituatie.
Ten slotte komt de groepsvergadering en leerlingenraad weer aan de orde.
Inhoudelijke en organisatorische zaken worden met elkaar besproken en de
vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8 vergaderen tijdens de leerlingen over punten zoals: gedrag op
het schoolplein, welke regels kunnen we maken en kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het spelen
gezellig blijft.
Met het team hebben we dit jaar een opfrisbijeenkomst Vreedzame School zodat we met het team weer op
dezelfde manier omgaan met de afspraken en de visie hetzelfde uitdragen.
We zijn erg benieuwd of er ook belangstelling is vanuit u, ouders om de visie en de routines van de
Vreedzame school (weer) eens te horen. We merken het duidelijk als ouders achter het beleid van de school
en de leerkracht staan en dit komt ten goede aan het kind.
Binnenkort komt de leerlingenraad weer bij elkaar en dat zijn een zinvolle bijeenkomsten. Iedere groep
vanaf groep 5 is vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Zo hebben kinderen een rol en dragen ze
medeverantwoordelijkheid voor onze school en worden ze serieus genomen.

Naschoolse activiteiten
Er is weer een aantal naschoolse activiteiten gestart na de kerstvakantie:
Ma groep 3-5 Creatief programmeren
Di
6-8 Creatief programmeren
Di
3-5 Schaken
Di
1-2 Prentenboekendans
Do
3-4 You can dance
Do
1-2 Judo
Vr
5-7 Streetdance/Hiphop
Vr
5-6 Timmeren
In feb/mrt starten er weer nieuwe activiteiten, voor aanmelding en betaling kunt u in GRAS het aanbod
bekijken en aanmelden/betalen.
CITO-afnames
Vanaf volgende week maandag starten we met de halfjaarlijkse CITO-afnames. Schoolonafhankelijke
toetsen voor lezen, begrijpen en technisch, rekenen en spelling.
De Sociaal emotionele ontwikkeling wordt met Zien en voor de kleuters met Kijk gemeten. De kinderen van
de groepen 6 t/m 8 vullen zelf ook een vragenlijst in met hun mening over de veiligheid, ontwikkeling etc.
Na de CITO's worden de opbrengsten besproken, ook in de datateams en met het ondersteuningsteam.
De Cito's zijn ook bedoeld voor de leerkracht en de school om te zien of en hoe beleid uitgevoerd wordt en
of we nog aan moeten passen.
We bereiden de kinderen voor door ze goed te motiveren, en vertrouwen te geven dat zij het kunnen en
dat de CITO's horen bij de ontwikkeling. Groep 8 doet dit jaar voor de eerste keer de eindtoets digitaal.
Daarvoor krijgt ieder kind een laptop ter beschikking en wordt vooraf een de definitieve eindtoets in april
eerst een digitale proeftoets gemaakt om te wennen aan het digitaal invullen.
Project Kunst – De OPERA
Gisteren zijn we gestart met het nieuwe thema, de OPERA,
De kinderen komen tijdens dit thema met 1 of meerdere onderdelen van uitvoeren van een opera in
aanraking. We starten het thema met een opening in de bouwen. Op 22 februari houden we 's avonds een
kijk- en luisteravond waarbij alle groepen optredens, etc. verzorgen.
U krijgt nog een uitnodiging en een programmaboekje met de tijden van de optredens door de kinderen. Er
zullen ook werkstukken en resultaten te zien zijn van opdrachten die de kinderen uitgevoerd hebben en
waar ze u over het proces e.e.a. kunnen vertellen.
Schoolkoor
Herhaalde oproep
We zijn nog op zoek naar ouders die het leuk vinden om 4 avonden mee te
zingen in het Baken/Rietvink/Agorakoor van ouders en leerkrachten. U kunt zich
nog steeds aanmelden. De data zijn: 29-01, 12-02, 5-03 en 19-03. U hoeft geen
geoefende stem te hebben, maar het wel leuk vinden om te zingen.

Glossy’s en schoenendozen nodig
In de middenbouw is men nog op zoek naar schoenendozen. Heeft u deze nog staan dan kunt u ze bij een
van de leerkrachten inleveren.
Voor het talentencircuit heeft Jessica glossy’s nodig, mooie stevige tijdschriften om te gebruiken voor
collages. Heeft u deze dan kunt u ze bij Jessica inleveren.

