29 januari 2019

Nieuwsbrief
In dit nummer:

Disco
Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8
wordt er op vrijdag 15 februari a.s. een
disco-avond georganiseerd met als thema
VALENTIJN. Het maakt niet uit wat je
aantrekt of hoe je eruit ziet! Alles kan en
mag, zolang het maar past bij het thema.
Hou rekening met de kledingkeuze,
en laat de kinderen zich niet te warm kleden! Buiten is
het koud, maar binnen beslist niet!
De disco-avond wordt gehouden van 19.00 tot 21.00 uur, de
deur is open vanaf 18.50 uur. Om de doorstroom vlot te
laten verlopen, is e.e.a. als volgt geregeld:

vanaf 18.50 uur: leerlingen komen binnen via de
hoofdingang en lopen door naar hun eigen klaslokaal
op de 1e verdieping! De leerlingen melden zich aan
bij hun eigen leerkracht in het klaslokaal. De leerkracht noteert dus in het lokaal wie er binnen is. Het is
voor ouders niet toegestaan om mee naar binnen te gaan;

vanaf 21.00 uur: de ouders gaan via de hoofdingang
naar binnen om hun kind(eren) in hun eigen klaslokaal op de 1e verdieping op te halen; ouders en
leerling melden zich af bij de leerkracht en gaan
samen weg!
Wij willen benadrukken dat het voor de kinderen niet is
toegestaan om zonder begeleiding weg te gaan!
Indien de leerling niet wordt opgehaald, dan blijft de leerling bij
de leerkracht en worden ouders gebeld.

Carnavalsfeest
Op woensdagochtend 20 februari a.s. vieren
wij met de leerlingen van de groepen 1 t/m 4
het carnavalsfeest. De kinderen zijn vrij in
hun kledingkeuze. De ouderraad zorgt voor
iets lekkers voor de groepen 1 t/m 4, dus u
hoeft uw kind geen eten mee te geven voor
de ochtendpauze.

Disco

1

Carnaval

1

Tienminutengesprekken

2

Taskforce PABOstudenten

2

Cursus Met Sprongen Vooruit

2

Aandachttraining
voor kinderen

2

Viering jong & oud

3

Agenda

3

Flyer Aandachttraining

4

Verslag Taskforce

5

Pagina 2
Nieuwsbrief No. 9

Tienminutengesprekken
In februari vinden de tienminutengesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7. De data en
indelingen hiervoor heeft u inmiddels ontvangen.
De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 zullen ook in
februari plaatsvinden, de indeling hiervoor zal geregeld worden door
de leerkrachten.
Voor de tienminutengesprekken zal het digitale rapport in het
Ouderportaal van Parnassys opengesteld worden, zodat u van tevoren de cijfers kunt inzien.

Taskforce PABO-studenten
Taskforce is een onderdeel voor PABO-studenten, waarbij de studenten met de leerlingen in het kader van wetenschap en techniek aan de
slag gaan met onderzoekend en ontwerpend leren. Tim Geilvoet is één
van de studenten die deze taak op zich heeft genomen binnen onze
school. Enige tijd geleden is hij met diverse groepen aan het werk
gegaan, bijgaand kunt u een verslag lezen wat er in welke groepen is
gedaan. De leerlingen waren er heel enthousiast over!

Cursus Met Sprongen Vooruit
Onlangs hebben leerkrachten van groep 1 t/m 4 de cursus Met Sprongen Vooruit afgerond. Naast onze rekenmethode Wereld in Getallen
gebruiken we het programma Met Sprongen Vooruit. Dit programma
kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes
te beschrijven zodat de leerkracht elke leerling met rekenen vooruit
kan helpen. De leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol,
waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen bewegen en eigen producties maken
wat de betrokkenheid verhoogt.

Aandachttraining voor kinderen
Binnenkort start er weer een aandachttraining voor kinderen. Aandachttraining
leert kinderen onder andere zich beter te concentreren (en merken wanneer ze
dit niet doen), hun emoties en gedachteprocessen te benoemen en te begrijpen
en zelfvertrouwen te hebben.
Voor meer informatie over de training, zie bijgaande flyer.
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Viering jong & oud
U bent allemaal van harte uitgenodigd voor de viering voor jong en oud
op zondag 10 februari om 9.30 uur in de parochiekerk, Nobelstraat 22 in
Brielle.
Veel mensen hebben zich laten "vangen", zij volgen Jezus. De pastoor en
de mensen die naar de kerk komen volgen Jezus, maar ook bijvoorbeeld
de Heiligen.
Hoe laten zij zien dat ze de weg van Jezus gaan? En volgt u Jezus? En hoe
doet u dat? Dat zijn best moeilijke vragen, daarvoor is er een speciale
voorbereiding op vrijdagmiddag 8 februari van 15.45 tot 17.15 uur in het
parochiehuis.

Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Tienminutengesprekken

Kleutergroepen

Dinsdag 5 februari: 16.00 - 18.00 uur
Woensdag 6 februari: 13.00 - 16.00 uur

Tienminutengesprekken

Groepen 4 t/m 7

Woensdag 6 februari (avond)
Maandag 11 februari (avond)

Tienminutengesprekken

Groep 5A

Woensdag 6 februari (avond)
Maandag 18 februari (avond)

Tienminutengesprekken

Groepen 3

Donderdag 14 februari vanaf 16.00 uur
Maandag 18 februari vanaf 16.00 uur

Adviesgesprekken

Groepen 8

Maandag 18 februari (avond)
Woensdag 20 februari (middag/avond)

Disco-avond

Groepen 5 t/m 8

Vrijdagavond 15 februari

Carnaval

Groepen 1 t/m 4

Woensdag 20 februari

Voorjaarsvakantie

Alle groepen

Vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart
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Aandachttraining voor kinderen
Kinderen krijgen veel prikkels te verwerken. Er is veel drukte in en om hen heen.
Om je goed staande te kunnen houden is het prettig als je in staat bent te ontspannen en vaardigheden kent om ‘een hoofd vol gedachten’ tot rust te kunnen brengen.
Ook is het prettig om te weten hoe je met allerlei emoties, zowel fijne en lastige, om
kunt gaan zonder er helemaal door meegesleept te worden of zonder ze te negeren.
Hierdoor neemt de automatische reactie op stress af en nemen (zelf)vertrouwen en
levensvreugde toe. Dit kan met Mindfulness, ook wel aandachttraining genoemd.
Aandachttraining leert kinderen onder andere zich beter te concentreren (en merken
wanneer ze dit niet doen), hun emoties en gedachteprocessen te benoemen en te
begrijpen en zelfvertrouwen te hebben.
Op woensdag 20 maart a.s. start een achtweekse training in twee leeftijdsgroepen, nl.
van 13.00-14.00 uur 5 t/m 7 jaar en van 14.30-15.30 uur 8 t/m 12 jaar (overige data: 27
maart, 3, 10 en 17 april, 8, 15 en 22 mei). De training wordt gegeven in Gezondheidscentrum Hoonaartstaete in Hellevoetsluis door Claudia Rooimans, gecertificeerd mindfulnesstrainer voor kinderen volgens de Methode Eline Snel. Kijk voor meer informatie
op www.claudiarooimans.nl of bel of mail 0614418629/iktclaudia@gmail.com
(Aanmelden voor 1 maart a.s.)
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Taskforce successen
Groep 4: leren programmeren
Groep 4 is bezig geweest met het stimuleren van het creatieve denkproces door middel van programmeren. Met behulp van het trial en error
principe hebben de leerlingen de juiste route voor de Bee-bots geprogrammeerd. De leerlingen waren erg enthousiast en zouden graag meer willen
programmeren. Dit is een mooie eerste stap om robots en programmeren
te integreren in andere groepen.

Groep 5 & 6: stroomkringen
Door middel van proefjes en ontdekkingen hebben de leerlingen van 5
en 5/6 de werking van een open en gesloten stroomkring ervaren. Ze
hebben onderzocht hoe ze meerdere lampjes konden laten branden en
hebben hiervoor een eigen stroomkring ontworpen. Ze hebben hierdoor
licht, geluid en beweging kunnen creëren. Als afsluiting hebben we met
alle leerlingen één grote stroomkring gemaakt om een lampje te laten
branden, wij mensen geleiden namelijk ook stroom!

Groep 3: creatief denk- en ontwerpcircuit
De leerlingen van groep 3 zijn bezig geweest met creatief denken en
ontwerpen. Elk activiteit in het circuit vroeg om het ontwerpen van
een oplossing of een voorwerp met een bepaalde eigenschap.
Tijdens het circuit hebben de leerlingen onder andere nieuwe uitvindingen verzonnen met bijvoorbeeld een paperclip, een zo hoog
mogelijke toren gemaakt, een brug ontworpen en muziekinstrumenten gemaakt van dagelijkse voorwerpen/materiaal.

De kleuters: drijven & zinken
Alle kleuters zijn onderzoekend en ontwerpend aan de slag gegaan
met het concept drijven en zinken. Hierbij hebben ze onderzocht

waarom iets drijft of juist zinkt. Ze hebben een eigen boot mogen
uittesten en onderzocht hoe een drijvend object in evenwicht kan
blijven. Zowel leerkrachten, studenten, leerlingen en zelfs ouders
geven aan dat deze lessen een succes waren en een positieve indruk heeft achtergelaten.

