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BESTE OUDER 

Gisteren hebben we een studiedag gehad. Terwijl de  kinderen konden genieten van een vrije dag 

gingen wij weer voor een dag “terug de schoolbanken” in.  We zijn bezig geweest met een aantal 

ontwikkelpunten. In de ochtend kwam er iemand van het bureau Onderwijs Maak Je Samen, die 

ons begeleidt in de aanpak van het begrijpend leesonderwijs. Hoe geef je een goede les? Wat is 

hierbij de rol van de leerkracht? Hoe kunnen we onze leerlingen op een betekenisvolle  manier de 

teksten beter laten begrijpen? Allemaal vragen die we met elkaar besproken hebben. 

Daarna namen juf Lonneke en juf Marianne ons weer mee in de wereld van de coöperatieve 

werkvormen. Werkvormen met als doel om de kinderen beter en actiever bij de les te betrekken,  

hele leuke werkvormen waarbij kinderen veel met elkaar samen moeten werken. Gisteren hebben 

we weer twee nieuwe werkvormen geleerd die we de komende tijd in de verschillende groepen 

kunnen gaan uitproberen. 

Later in de ochtend kwam er iemand van Playing For Succes vertellen over hun organisatie.  

Na de pauze hebben we het samen gehad over hoe we om moeten gaan met agressie (ouders, 

leerlingen). Juf Marjolein heeft hierover een mooie presentatie gegeven die het team handvatten 

geeft om hier beter mee om te kunnen gaan.  

 

Topprestatie 

Vorige week heeft juffrouw Marjolein meegedaan met het Open Europees kampioenschap 

Braziliaans Jiu Jitsu. Dat kampioenschap werd gehouden in de Portugese stad Lissabon. Op het 

toernooi heeft ze een topprestatie neergezet en is ze tweede geworden in de open klasse.        

Uiteraard zijn we heel erg trots op haar!!                    

                                         

 



WERKEN IN HOEKEN  

  
De groepen 1-2-3 zijn voornemens om na de carnaval te starten in het "oude" themalokaal. 
We gaan daar geen thema´s meer uitdiepen, maar allerlei uitdagende hoeken opstellen: een 
lees/schrijfhoek, rekenhoek, constructie/bouwhoek, een expressie/huishoek enz., waar kinderen van 
groep 1 en 2 groepsdoorbrekend onder begeleiding van een ouder(s) allerlei activiteiten kunnen 
doen.  
De groepen 3 gaan om de beurt op maandag.  

We zijn op zoek naar ouders die ons hierbij kunnen helpen. 
Neem contact op met juf Helma via Hkwakernaat@skozok.nl en geef aan welke dag en tijd u  het 
beste schikt. Dan kunnen we aan de hand van jullie dagen en tijden een rooster op gaan stellen. Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd!!! 
  
Alvast bedankt namens de juffen van groep 1-2-3.  

    GOED GEDAAN 

      OUDERBRIEF Goed Gedaan!!    

      Vanaf deze week t/m 3 februari werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "allemaal anders”.  
      Om rekening te kunnen houden met een ander, moet een kind begrijpen wat er in de ander omgaat.  
      (wat denkt, voelt en wil hij/zij?)  

      In de klas komt het volgende aan de orde:  

 ieder kind kan andere dingen leuk of vervelend vinden;  
 mensen reageren verschillend op dezelfde situatie. 

 als je goed naar een ander kijkt, kun je zien wat iemand denkt of voelt. 

 als je goed luistert, kun je horen of hij/zij iets wel/niet leuk vindt.  
 
     Tips voor thuis:  

 leer uw kind(eren) goed naar anderen kijken en luisteren 

 vertel uw kind(eren) ook af en toe kleine dingen die u voelt en wilt,  
en hoe hij/zij daar rekening mee kunnen houden. 

 probeer uzelf ook eens in het kind te verplaatsen. 
 

KERSTCONCERT 2016 

Het is al weer even geleden, maar de gezellige sfeer tijdens het kerstdiner en het  
concert staat iedereen nog bij.  
Gespannen gezichtjes, maar ook opgetogen, omdat we met zijn allen samen zoiets moois neer kunnen 
zetten. De volgende keer, dat ze op een podium staan, zullen ze hier wellicht relaxter mee omgaan, want 
het concert was een succes. 
Alle kinderen hebben ook weer genoten van het gezamenlijke kerstdiner dat ook deze keer weer mogelijk 
was dankzij de inspanningen van alle ouders tezamen. 
 
Bedankt hiervoor! 
 
Ook nog een bedankje voor die ouders die samen met hun kind thuis de partituur van hun 
muziekinstrument hebben geoefend. 
Wij hopen dat jullie thuis allemaal genoten hebben van het filmpje en de foto’s die op onze website staan 
en zo een goede indruk hebben gekregen van de kerstviering. 
  
Groetjes van de kerstcommissie 
Audrey, Karin S., Karin C., juf Hanneke, juf Linda en juf Margo 
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CARNAVAL! 

Beste ouders, 

Over een kleine maand is het weer zover………..Carnaval! En daar hebben wij uw hulp weer bij nodig. Op 

dinsdag 14 februari a.s. staat de versieravond op school gepland. Het is dan de bedoeling dat de aula en 

de aanliggende gangen versierd worden. Mocht u tijd hebben, dan zien wij u graag komen.  De koffie en 

thee staan klaar vanaf 19.00 uur. Verder hebben wij carnavalsochtend ouders nodig voor het bemannen 

van de kraampjes met drank en snoep.    

Het programma voor vrijdag 24 februari ziet er globaal als volgt uit: 

8.20 uur:  inloop in de eigen klas 

8.45 uur:  polonaise door en rond de school 

9.00 uur: terug in eigen klas 

9.30/9.45uur:  optredens van elke groep in de aula 

11.00 uur: kleine optocht door de wijk 

12.00 uur: terug in de klas. 

 

Wij waarderen  het elk jaar weer, dat er om 12.00 uur ouders zijn, die de leerkrachten meehelpen met het 

opruimen/vegen van aula en gangen. Vele handen maken licht werk!   

 

 

AFWEZIGEN 

DATUM LEERKRACHT GROEP VERVANGER 

    

Woensdag  1 feb. 
 
Woensdag  8 feb. 
 
 
Donderdag  9 feb. 
 
 
 
 
 
 
 

Juf Ellen 
 

Juf Ellen 
Juf Margo                                     

 
Juf Ellen 

1/2A 
 

1/2A 
1/2C 
 

1/2A 
 

Juf Brigitte   
 

Meester Jos   
Juf Ineke 

 
Juf Suzanne 

 

VERJAARDAGEN 

Verjaardagen Januari 

      Groep   

26 Jip Kouwenberg (2008) 5A  

26 Ilse Mermans (2012) 1/2A  

27 Sterre Wijnen (2010) 3A  
 

 
Verjaardagen Februari 

 Groep 

2 Brian Tholen (2008) 5A 
3 Deborah Niyonshuti (2005) 7B 
4 Damian Baak (2005) 8A 
4 Mika van Barschot (2006) 7B 
4 Lars Mesman (2011) 1/2B 
6 Antonio Pruymboom (2012) 1/2A 
8 Celina Meurkens (2009) 4C 
8 Amira Sakhi (2007) 6A 
 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 9 februari 2017 op de website. 
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