Nummer 22 7 februari 2019

7
8
11
11

februari
Rapport voor groep 3 t/m 8
EHBO-examen groep 8
Techniekmiddag onderbouw AFGELAST
10 minuten gesprekken gr 1-2-3-5-6-7

12
14
19

februari
10 minuten gesprekken gr 1-2-4A-6-7
10 minuten gesprekken gr 4B
Studiedag, basisschool

Je bent een Kei: Volop complimenten in de aula
Afgelopen dinsdag zijn veel ouders, opa’s en oma’s en kinderen komen kijken naar de vele complimentjes met
foto’s die in de aula hangen. Mooi om te zien en lezen wat deze activiteit heeft losgemaakt bij de kinderen. Van
oma die zo lekker pannenkoeken bakt; de buren die zo behulpzaam zijn; papa en mama die zo veel voor mij
doen; de trainer die elke week weer voor ons klaar staat tot oma die zo goed kan winkelen. Bent u nog niet in de
gelegenheid geweest om te komen kijken, loop dan gerust nog eens binnen, het is de moeite waard. Dank je wel
aan alle ouders die de kinderen hebben geholpen bij het uitvoeren van deze activiteit!

Muziekimpuls
Binnenkort gaat de muziekleerkracht van KunstLokaal, juf Claudy, met zwangerschapsverlof. Het was moeilijk
om een vervangende muziekleerkracht te vinden. Daarom worden deze muzieklessen verschoven naar het
volgend schooljaar. De kinderen krijgen dit schooljaar dus gewoon muziekles van de eigen leerkracht met de
nieuwe methode “123 Zing”. De einduitvoering die op 14 mei gepland stond, komt hiermee te vervallen!

Groep 2
Ons project over gezondheid loopt nu bijna 2 weken! Zoals sommigen van jullie al gemerkt hebben gaat het niet
alleen over ziekenhuis en dokters maar ook over gezond eten en gezond leven. De kinderen zijn erg enthousiast
en betrokken, en dat hebben we zeker ook te danken aan alle spullen die ze mee brengen! We hebben al een
lesje gedaan over een verbandje aanleggen, als er dus iemand thuis gewond raakt… het ziekenhuis in de klas
heeft patiënten genoeg!!( maar ook veel materialen)
Dus, bedankt lieve ouders voor alle spullen die we mogen gebruiken en zelfs soms houden!

Oproep: dringend gezocht inval overblijfouders/vrijwilligers!
De overblijfgroep bestaat uit 8 ouders, zij werken allemaal op een vaste dag of dagen. Ze verzorgen het
overblijven op maandag, dinsdag en donderdag. Ze zijn om 11.45 uur aanwezig om alles klaar te zetten en
verzorgen het overblijven van de kinderen van 12.00 tot 13.00 uur. Daarna wordt er nog opgeruimd. De
werkzaamheden zijn meestal om 13.15 uur klaar. Er zijn elke dag minimaal 4 overblijfouders aanwezig bij het
overblijven. Als overblijfouder/vrijwilliger ontvang je een vrijwilligers vergoeding.
Ook bij de overblijfouders zijn wel eens zieken, daarnaast hebben we ook regelmatig kinderen die incidenteel
overblijven, dan hebben we extra handen nodig omdat we veel extra aanmeldingen hebben.
Hiervoor zoeken we inval overblijfouders/vrijwilligers die af en toe in nood kunnen invallen.
Heb je interesse, vragen of wil je jezelf aanmelden dan kan dit bij Marianne Thijssen (overblijfgroep) of bij Marjo
Geene (onderwijsassistent). Je mag ons persoonlijk benaderen of hier aanmelden , ook voor een verzoek om
gebeld te worden voor meer info! (ook vrijwilligers die géén kinderen op school hebben zijn welkom!)
Wil je eerst een keer meedraaien om te kijken of het iets voor je is dan ben je natuurlijk van harte welkom!
Ouderavonden
Volgende week staan de ouderavonden gepland. Houdt u dag en tijd goed in de gaten?
EHBO-examen
Na maandenlang oefenen gaan de kinderen uit groep 8 morgen hun EHBO-examen proberen te halen. We
wensen ze heel veel succes!
Voorleestip van de week: Voorleesrituelen
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: ‘zo doen wij dat altijd!’ Ze voelen zich prettig als ze kunnen
rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een knusse plek met een
knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op afleiding. Voorleestijd is de tijd waarin je samen kunt
kijken, luisteren, praten en lachen.
Ook deze week nieuwe boeken in de BOS…
Kom je kijken? Nieuwe boeken voor kleuters en hele leuke zoekboeken voor jong en oud! Ook de boeken die
gevraagd werden vanuit het wensenschriftje zijn aangeschaft! De boomhut van 91 verdiepingen, Professor
kleinbrein en de Romeinen en Leven van een loser, Bekijk het maar.
Voor iedereen veel leesplezier!
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