Nieuwsbrief 7
week 16 januari 2017
Agenda

Opmerkingen

Vanaf heden is BSO De 7klapper ook op woensdag open!
week 23 januari
25 januari
27 januari
week 30 jan en 6 feb.
1 februari
10 februari
week 13 februari
18 feb t/m 26 feb
27 feb t/m 5 maart

Adviesgesprekken VO groep 8
Voorleesontbijt
Airdrummen
CITO M toetsen
Spelinloop groep ½ a en ½ b
Rapport 1
KLO gesprekken
Voorjaarsvakantie gr 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 extra vrij

Meer informatie via de leerkracht
Groep 1 t/m 8
Groep 5 en 6
groep 2 t/m 7
LET OP! Verplaatst ivm voorleesontbijt
groep 1 t/m 8
gr 2 t/m 7
BSO open
BSO open

In het kader van de Nationale Voorleesdagen en de leespromotie is deze week de introductie geweest van De
Rode Draad. Met dit project wordt er in elke klas op verschillende manieren aandacht besteed aan lezen. Deze
leesactiviteiten sluiten ook mooi aan bij de Nationale voorleesdagen van 25 januari t/m 4 februari.
Op woensdag 25 januari doen wij mee aan het Nationale Voorleesontbijt!
In pyjama en met een zelf meegebracht ontbijtje komen de kinderen deze dag
op school, waar ze vervolgens kunnen genieten van een voorleesverhaal
voorgelezen door een leerkracht.

Op vrijdag 27 januari gaan groep 5 en 6 ‘Airdrummen’. De twee
groepen krijgen een workshop Airdrumming. Met behulp van
infrarood apparaatjes, samplers, keyboards en drumpads maken
de deelnemers een eigen nummer dat ze met elkaar kunnen
spelen. Er zijn instrumenten die je niet eens aan hoeft te raken, je
kunt erop scratchen, vette beats maken of diepe bassen spelen.
Tegelijkertijd gaat een groepje tekst maken die ze kunnen rappen
of zingen.

Na de kerstvakantie zijn we in de groepen
begonnen met thema 3 van Leefstijl: de
methode
voor
sociaal-emotionele
ontwikkeling. Het onderwerp is: “Hoe voel je
je?” Kinderen leren dat er woorden zijn voor
allerlei soorten gevoelens. En dat je ook aan
iemands lichaamstaal kunt zien wat diegene
voelt.
Op de themamuur over Leefstijl, die u vindt in
de hal van de school, kunt u de komende
periode zien wat de kinderen er in de klassen
mee doen. Neem er eens een kijkje!

www.dezevensprong.org

Op dinsdag 17 januari was er voor groep 1/2 a en 1/2 b
een workshop in het kader van cultuureducatie. De
workshop heette Spiegeltje Rondreis, naar het boek van
Annie M.G. Schmidt. Het verhaal gaat als volgt: Opaatje
en Omaatje hebben kleinkinderen over de hele wereld.
Gelukkig hebben ze ook een magische spiegel waarin ze
al die kleinkinderen steeds kunnen zien. Daardoor weten
ze het ook meteen als er kattenkwaad wordt uitgehaald.
En daar hebben de kleinkinderen op een dag genoeg
van... De kleuters maakten kennis met het verhaal en
hebben gedanst en gezongen. Op onze Facebookpagina
vindt u een aantal foto’s.

info@dezevensprong.sopoh.nl

0297 327842 / 06 18248767

Elk jaar rond deze tijd wijzen wij u erop de Kiss&Ride zône op de juiste manier te gebruiken. Dat
betekent dat u hier uw kind(eren) afzet (buiten de gele lijn!) en dan weer doorrijdt. De Kiss&Ride is GEEN
parkeerplek, ook niet voor heel even en ook niet met de knipperlichten aan. De verkeerssituatie rondom
de school is weer genormaliseerd dus dat kan ook geen reden zijn u niet aan de verkeersregels te
houden. Daarnaast geeft u uw kind(eren) het goede voorbeeld.
Binnenkort komt Handhaving weer een kijkje nemen. Laten we samen zorgen voor een verkeersveilige
plek voor onze kinderen! Uit naam van alle kinderen, BEDANKT!

Gezocht
Wij zijn (nog steeds) op zoek naar bibliotheekouders, leden voor de luizenbrigade en naar een nieuwe
zwemcoördinator. Zonder uw hulp gaat het niet of wordt het veel lastiger. Het zou jammer zijn als we iets
niet meer kunnen organiseren voor onze leerlingen en uw kinderen! Heeft u een uurtje over in de week
dan kunnen wij u goed gebruiken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en/of
bij Danielle.
Juf Jos zoekt wc rolletjes (leeg en bij voorkeur onbedrukt ) om onze voorraad aan te vullen. U kunt ze bij
haar kwijt in het lokaal van groep 5! Spaart u mee?

Jarig (of jarig geweest in januari)!
Tessa 9 jaar groep 5
Tess 11 jaar groep 8
Sem 6 jaar groep 1/2b
Lindsey 12 jaar groep 8
Milan 7 jaar groep ¾
Maymoena 6 jaar groep 1/2b
Oemaima 6 jaar groep 1/2b
Hala 10 jaar groep 5

Benny 12 jaar groep 7
Dinand 6 jaar groep 1/2b
Dex 8 jaar groep ¾
Roan vd K 7 jaar groep ¾
Isabel 8 jaar groep ¾
Nina 5 jaar groep 1/2a
Lisa 11 jaar groep 8
Kasim 10 jaar groep 6

Mitchel en Dyvano zijn (bijna) 4 jaar! Veel plezier bij ons op school!

De ontwikkelingen rondom het schoolplein liggen
(mede door het weer) een beetje stil. Wij vinden
dat, net als de kinderen en waarschijnlijk de
ouders, heel vervelend. De kinderen moeten
steeds rekening houden met allerlei extra regels
(niet op het klimrek, niet op de heuvel bij vochtig
weer, niet met of op de opgeslagen tegels
spelen…). Wij doen ons best dit te handhaven.
Gelukkig hebben we nog voldoende speelruimte
over.
We hopen zo snel mogelijk verder te kunnen gaan
met onze plannen. Het enige wat u momenteel
kunt doen is er rekening mee te houden bij de
kledingkeuze.

www.dezevensprong.org

GGDFlits
Begin de dag goed… met een ontbijtje.
Een ontbijt is belangrijk en geeft energie om op school
goed op te letten en te leren. Wist u dat één op de zes
kinderen in de ochtend niet ontbijt?
Met een goed ontbijt krijgt uw kind belangrijke
vitamines en mineralen binnen. Boterhammen, muesli
en fruit zijn rijk aan vezels en zorgen voor een vol
gevoel. Ze zijn ook nog eens goed voor de darmwerking
van uw kind. Bekijk hier een filmpje over ontbijten.
Maakt u zich zorgen over het eten van uw kind? Het is
altijd mogelijk een afspraak te maken met de
jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw
kind. Dit kan via 023 7891777 op werkdagen van
8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00
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