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Algemeen / Persoonlijke noot

Hard werken
Mijn eerste maand op school is voorbij
gevlogen. En wat heb ik al genoten van de
fijne sfeer op school en alle leuke nieuwe
contacten.

Overig

Na alle feesten en vakantie was het ook
weer een maand van hard werken; de
Cito’s zijn gemaakt! Op zich maakt het
voor de kinderen niet zo’n verschil; een
taak uit het gewone boek of uit het
Citoboekje heeft veel overeenkomsten.
Het is vooral de naam die het spannend
maakt!
We gebruiken Cito om een objectief beeld
te krijgen van de leerprestaties van de
kinderen en de effectiviteit van ons
onderwijs. Omdat we Cito in alle jaren
afnemen krijgen we ook een goede
doorgaande lijn van elk kind. Eén enkel
resultaat dat afwijkt is dus geen reden voor
grote zorg.
En een kind is zoveel meer dan cognitieve
resultaten, toch? Tijdens de
oudergesprekken worden de resultaten met
u besproken.
Cecile Tulen

Algemene ouderavond
Reserveert u alvast een plekje in uw
agenda: op dinsdagavond 27 maart
2018 is er een algemene ouderavond
op school. De MR
(medezeggenschapsraad) en OR
(ouderraad) praten u bij over hun
activiteiten en het team neemt u mee
in ons nieuwe DaVinci onderwijs. Dat
wilt u natuurlijk niet missen!
Op tijd beginnen
Graag willen we de onderwijstijd goed
gebruiken. Dat betekent dat we ervan
uit gaan dat alle leerlingen bij de
eerste bel naar binnen gaan. De
tweede bel betekent: de lessen gaan
nu echt beginnen! Helpt u uw kind mee
om op tijd in de klas te zijn?
Aanwezigheid buurtteam
Het buurteam was tot nu toe om de
week op vrijdagochtend aanwezig.
Vanaf februari is Chantal er niet meer
op vrijdag, maar is ze om de week op
maandag aanwezig.
Chantal Kant op maandag van 8.30 tot
11.00 uur (de oneven weken)
Dorien Beekmans op vrijdag van 8.30
tot 11.00 uur (de even weken)
Onderbouw (1-2)
Een kijkje in groep 1-2b…..rijden jullie
mee?
We zijn begonnen met het Thema: “de
auto”! Dit zou echter een “klein” thema
worden naast het hoofdthema : “de
winter” maar, de auto sneeuwt het
thema winter toch wel onder ;) !
Op een gewone dinsdagochtend stond
er ineens een auto op het plein…het
was de auto van juf Veronique!

De kinderen hebben de auto van
binnen en van buiten bekeken! Daarna
hebben we in de klas samen een
woordplaat hiervan gemaakt. Wat
hebben we allemaal gezien, wat weten
we nog/al? De kinderen van groep 2
hebben, als weektaakwerkje, een eigen
werktekening van een auto gemaakt.
Tijmen had de smaak te pakken en
maakte een werktekening van een
auto maar ook nog een van een
camper! Alma maakte ook een mooie
werktekening.

Vervolgens hebben we een “maaklijst”
gemaakt. Wat kunnen wij zelf maken
en wat hebben we hiervoor nodig? Hup
de werkkleding aan en beginnen maar!
Gelukkig had de juf al een hele
verzameling kartonnen dozen mee en
hadden heel veel kinderen al spullen
mee van de auto. Boeken waarin we
konden kijken hoe het één en ander
ook alweer uitzag, een stuur zodat we
ook echt kunnen sturen, zelfs sleutels
om de auto te kunnen starten.
Eerst werd de voorkant van de auto
gemaakt. “Er moet een raam in juf,
anders kun je niet zien waar je rijdt!”
Een aantal kinderen prikten en knipten
het raam. Daarna tekende Dina de
radioknopjes in de auto, want het was
toch wel fijn om een muziekje aan te
hebben als je lang moet rijden.
Chloé maakte de sleutel en Nora
bracht de reservesleutels mee.
Cheyenne bedacht de spiegel in de
auto, de achteruitkijkspiegel. Tijmen
en Lucas maakten de motorkap. Deze
kon bij de juf ook open dus deze moest
dat ook kunnen.

Van Manuel kregen we een
kentekenplaat die we op de auto
konden vastmaken. Kayleigh maakte
de koplampen. Dina had een goed idee
voor een kinderzitje.
We hadden een filmpje bekeken over
een zelfgemaakte auto. Deze auto
moest ook tanken. Dus Lucas maakte
een tankdop en een “tankgat” zodat
wij ook konden gaan tanken. Hij heeft
precies uitgemeten hoe groot het gat
moest zijn.

Onderbouw (3-4)
Afgelopen periode zijn we gestart met
het Staal thema slapen.
Om alvast goed in de stemming te
komen, hebben juf Carmen en meester
Jeroen alvast een nachtje op school
geslapen. Zij werden in de ochtend
gewekt door 52 kinderen
die hen nodig hadden. Hoe konden ze
zich nou verslapen…
We leren woorden die te maken
hebben met
het thema
slapen, zoals
maffen,
pitten,
een uiltje
knappen en
een tukje
doen. Hier
horen leuke
filmpjes bij.
We hebben
met de

kinderen een denkgesprek gevoerd
over dromen en nachtmerries.
Zij vertelden
aan elkaar wat
in hun droom of
nachtmerrie
naar voren zou
komen. Daarna
hebben zij hun
mening gedeeld
met elkaar. Dit
hebben zij later verwerkt in een mooie
tekening met houtskool. Deze zijn te
bewonderen in de groepen 3/4 en 4.

Bovenbouw

Juf Nienke geeft af en toe op dinsdag
gymles aan sommige groepen van de
Kees Valkensteinschool.
Ze gaf leuke lessen en elk kind was
enthousiast. Ze deed spelletjes en nog
veel meer. Sara en ik(Jayla) uit groep
7A hebben gevraagd wat kinderen leuk
vonden aan de gym en het leukste
spelletje
vonden.
Cecilia 7a: Heel leuk en ik vond
airhockey het leukst.
Isihka 7a: ik vond de gymles ook leuk
en ik vond balanceren het leukst.
Floor 7a: Ze kon goed uitleggen ik
vond briefjes plakken hoe hoog je
sprong.
Guus 7a: Ze kon goed uitleggen en
helpen ik vond airhockey het leukst.
Sam 7a: Ik vind dat ze goede uitleg
gaf en ze kon goed vragen
beantwoorden, ik vond balanceren
leuk.
Ike 7a: Ik vond ook dat ze goed uitlegt
en ook goed vragen kon
beantwoorden, ik vond airhockey het
leukst.
Megan 7a: Ze was enthousiast en gaf
goede uitleg, ik vond airhockey het
leukst.
Dit was het laatste kind,
bedankt voor het lezen.
Jayla en Sara
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