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01 Van de directie
Terwijl ik dit schrijf is Sinterklaas net binnen op school waar we hem hartelijk verwelkomd
hebben. De dag begon al feestelijk dankzij onze onvolprezen Ouderband.

Agenda

Ik heb het al vaker gezegd maar deze school is onder andere zo leuk dankzij alle ouders die
ons steeds weer helpen met het organiseren van alle feesten en activiteiten. En zeker in
een maand als deze waarbij we van Sinterklaas ogenschijnlijk moeiteloos (…) de kerstsfeer
in rollen zijn er zoveel ouders die op welke manier dan ook een steentje bijdragen. Dank
daarvoor!
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Ondertussen zijn we hard aan het werk met de kinderen. Het project “Mijn leven” krijgt
meer en vorm bij de midden- en bovenbouw en leeft enorm. En dat is belangrijk want als
leren leuk is gaat het ook makkelijker. Daarom proberen we altijd betekenisvol onderwijs te
bieden. Na de kerstvakantie start ook de onderbouw met dit project en zijn we er dus met
de hele school mee bezig.
Op 12 december is er weer een stakingsdag gepland en is ook ’t Praathuis dicht. Er is weliswaar een handreiking gedaan richting het primair onderwijs maar dat is naar onze mening
te weinig en het komt te laat. De nood is nu hoog en vraagt om directe maatregelen. Het
lerarentekort loopt bijvoorbeeld op en ik hoor elke dag hoe moeilijk het is om (goede) invallers te vinden. Gelukkig gaat dat bij ons op school nog steeds goed maar ook hier kan het
bijna niet anders dan dat er een moment komt waarop we groepen moeten gaan verdelen
of zelfs naar huis sturen omdat er geen invaller te vinden is. Laten we hopen dat we dit tot
een minimum kunnen beperken.
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Zoals jullie misschien weten is Hilde (stamgroepleider bij de Panters) al enkele weken ziek
thuis. Gelukkig gaat haar herstel nu inzetten en we hopen haar na de kerstvakantie weer
(gedeeltelijk) op school te zien. Heel fijn want de Panters, ouders en team missen haar erg!
Rest mij nog jullie een heerlijke, feestelijke, warme, sfeervolle, gezellige decembermaand te
wensen en een hele goede kerstvakantie. Fijne feestdagen!
Ellen van der Ligt
Directeur
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Sinterklaastijd
In alle kleutergroepen is al enige tijd te zien dat Sinterklaas in Nederland is. Overal zie je verklede hulpsinterklazen en Pieten en regelmatig
komt de geur van versgebakken peper/kruidnoten je tegemoet. Met
dank aan alle hulpbakpieten die thuis de kruidnootjes hebben afgebakken.
Dinsdag 28 november was een extra drukke dag bij de Apen, Olifanten,
Leeuwen en Nijlpaarden. Naast dat ze ’s middags hun schoen mochten
zetten was er in het speellokaal een ware testbaan voor hulppieten
uitgezet.
Met onder andere de onderdelen: van dak tot dak springen, pakjes in
de schoorsteen gooien, over de rand van het dak balanceren, hebben
wij weer gemerkt hoe lenig de Praathuis kleuters zijn.
Ook Sinterklaas en zijn gympieten waren het daarmee eens, want alle kinderen hebben die
dag hun Pietendiploma gehaald.
De volgende dag was het een ware puinhoop want wij hebben (helaas) weer bezoek gehad
van de Rommelpiet. Zelfs de tekening op de deur bij de Nijlpaarden met een Rommelpietenval heeft hem niet tegengehouden.
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02 Vervolg nieuws uit de onderbouw
Gelukkig kunnen de kleuters en hun ouders heel goed opruimen, dus binnen
een kwartier was de klas weer netjes. Gelukkig hadden de Pieten ook een
lekkere mandarijn achter gelaten en een zandloper die prima in ons project
“Mijn leven” past, want zolang de zandloper loopt, poetsen wij onze tanden!

Wij verwelkomen in
de
onderbouw:
Apen:
Joëlle Vink
Leeuwen:
Lynn Nellestijn
Nijlpaarden:
Jaimey Smissaert

Verder zijn alle kinderen druk aan het knutselen over Sint en zijn Pieten en
liedjes en versjes aan het oefenen voor het grote feest op dinsdag 5 december. ’s Middags zijn de kinderen vrij om lekker uit te rusten.
Ook al is het soms een beetje spannend… we hebben er allemaal veel zin in!
Kleuterklets
Liefdes- en huwelijksverklaringen:
Lola: “Ik vind Sinterklaas zooooo lief dat ik wel met hem zou willen trouwen!”
Daan: “ Amber ik vind jou zo lief”. Amber: “O, dank je hoor! Ik vind jou ook heel lief!”
Babypraat:
Odrie: “Juf, ik weet een leuke naam voor je baby’tje: ‘schatje’ of ‘poepie’!” Vivian: “ Uuuuuh,
dank je Odrie. De juf gaat er nog even over nadenken oké?”
We hebben in de klas een “voelkastje” met 2 gaten waar je handen door kunnen. Erachter
liggen dan voorwerpen die je door het zien van een plaatje moet voelen en pakken.
Leroy: “Mag ik straks met het “wriemelkastje? En mag ik dan het eerst wriemelen?”
Flint: “Ik ben op het verjaardagsfeestje van mijn zus geweest!”
We bedenken dieren waar Sint op kan komen als Amerigo een rustdag heeft omdat hij al zo oud is.
Iemand bedenkt een pony. “Maar hoe groot moet die dan zijn, want bij een kleine pony sleept de jurk en mantel
van Sinterklaas over de grond”. Leroy: “Oh, ik denk 5 meter!”

03 Nieuws uit de middenbouw
Voorbereidingen op het Sinterklaasfeest
In alle groepen zijn de kinderen druk in de weer om klas gezellig te maken. De mooiste knutselwerken hangen
aan de muur en er klinken leuke liedjes in de school. Het is een spannende tijd voor de kinderen.
Ze leven intens naar 5 december toe. De dag dat Sinterklaas weer naar ’t Praathuis zal komen.
De voorbereidingen voor het optreden voor Sinterklaas zijn in volle gang. Liedjes, dansjes, toneelstukken; de kinderen zijn er maar druk mee.
Kerst
Vanaf 13 december gaan de stamgroepen aan de slag met de voorbereidingen voor het kerstdiner. Samen met de stamgroepleidsters vullen de kinderen de lijsten voor het kerstdiner in.
Op donderdag 21 december is het kerstdiner. De kinderen kunnen om 17.15 uur het eten/drinken
brengen in de stamgroepen. Om 17.30 uur beginnen we met het kerstdiner.
Het is leuk om te zien dat iedereen in zijn of haar mooiste kleren naar school komt.
We hopen op een mooi en gezellig kerstdiner.

04 Nieuws uit de Bovenbouw
Project Mijn leven
Op 17 november startte in iedere bovenbouwgroep een serie van zeven EHBO-lessen. De instructeur is Dennis Winkel. De
eerste les ging o.a. over de 5 punten van de EHBO. Eind januari sluiten we de EHBO-lessen af.
Ook zijn we op de donderdagmiddagen bezig met een bouwdoorbroken circuit. Op deze middagen doen de kinderen 10
verschillende proefjes en waarnemingen. Alle onderdelen gaan over het oog. Op 7 december is de laatste bijeenkomst.
Informatie over het voortgezet onderwijs
Op dinsdag 28 november zijn we met de achtstegroepers naar het Koningin Wilhelminacollege geweest. De kinderen volgden in kleine groep een serie proeflessen. Het programma kende o.a. een les over vulkanen, bakken, geschiedenis, wiskunde, gymnastiek etc.
Op donderdag 30 november was er op het KWC een informatieavond over Agora-onderwijs, een vorm van gepersonaliseerd leren: zeer persoonlijk leren, het zoeken naar echt maatwerk per kind. Het KWC wil proberen vanaf augustus 2018
een afdeling starten. Meer informatie is te vinden op: www.kwc-culemborg.nl/Onderwijs/Agora_onderwijs
Op maandag 11 december is er een tweede informatieavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. Weer op het KWC
(VMBO-locatie) Gershwinhof 1, 4102 DJ Culemborg.
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Schoolfinale Nationale voorleeswedstrijd
De schoolfinale van de Nationale voorleeswedstrijd is gehouden op maandag 20 november. Een paar dagen later dan gepland, want er waren op 18 november twee van de drie finalisten ziek. Niek (Koala’s), Lotte (Vossen) en Maike (Panters)
streden om de titel Voorleeskampioen van ’t Praathuis, daarbij gesteund door hun stamgroepgenoten. De winnaar, Maike,
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04 Vervolg nieuws uit de Bovenbouw
gaat door naar de Culemborgse finale in februari 2018. Wij wensen haar alvast veel succes.
Sinterklaas en Kerst
Inmiddels hebben we de sinterklaasperiode afgesloten met een zeer gezellige viering in alle stamgroepen. Op maandag 4 december was er een tentoonstelling van de surprises die door de kinderen gemaakt waren. Op 5 december
ontvingen we Sinterklaas op het plein en werden in de klas gedichten voorgelezen en cadeaus uitgepakt.
Deze week worden de kerstbomen in de klas gebracht……… Een wat abrupte overgang naar de kerstperiode. Deze
periode wordt afgesloten met een kerstdiner op donderdag 21 december (17.30 – 19.00 uur). Op vrijdag 22 december
sluiten we het kalenderjaar definitief af: dan begint de kerstvakantie om 12.00 uur).
Namens de bovenbouwcollega’s wens ik iedereen een fijne kersttijd en jaarwisseling toe. We hopen iedereen weer gezond op
school te zien op maandag 8 januari 2018.

05 Meting welbevinden/veiligheidsbeleving bovenbouw
In november hebben alle kinderen een vragenlijst ingevuld. Met deze lijsten meten we het welbevinden, de veiligheids-, en pestbeleving bij de kinderen. De resultaten zijn om trots op te zijn: op alle drie de aspecten “scoren” onze kinderen (veel) beter dan het
landelijk gemiddelde. Dat is belangrijk nieuws en dat delen we dan ook graag met jullie. Deze meting doen we ieder jaar, zo horen
we van de kinderen zelf hoe zij de school op dit zo fundamentele aspect ervaren.

06 Nieuws uit de Oudervereniging
Ouderbijdrage
De OV bedankt alle ouders weer hartelijk die weer zo snel de ouderbijdrage hebben overgemaakt! Mocht je de (vrijwillige) ouderbijdrage van €40 per kind nog willen overmaken dan kan dat via rekeningnummer
NL 45 INGB 0008843573 van ‘t Praathuis te Culemborg, onder vermelding van de naam van je kind(eren) en de stamgroep van
je kind. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei extra activiteiten voor de kinderen op het Praathuis; zoals
Sinterklaas, Kerst, projecten en excursies, etc. Door middel van de ouderbijdrage maken we er samen een super
leuke en fijne school van!
De Oudervereniging
De OV is bereikbaar via mail: ov.praathuis@opo-r.nl, het postvakje OV in de teamkamer en via onze voorzitter
Peter Westerholt 06-22267005. Daarnaast kan je ons natuurlijk altijd aanspreken op school. Peter Westerholt
(Sam Tijgers), Kate van Kinderen (Odin Stokstaartjes), Jacobien Falk (Jonathan Kikkers, Joachim Nijlpaarden),
Nina de Hondt (Finn Stokstaartjes en Juna Leeuwen) en Kjeld Verhoeven (Noor Panters).
De volgende openbare OV vergadering is op dinsdag 19 dec om 20.00 uur bij een van de OV leden thuis.

07 Oproep Docu
Voor de zomer is er gestart met een grote opfrisactie voor het documentatiecentrum. Alle boeken zijn geregistreerd, voorzien van
barcodes en rug-etiketten. Inmiddels staan ze bijna allemaal weer in de kast. Er is een enthousiaste groep ouders aan de slag gegaan die er samen voor zorgen dat alle dagen van de week er een momentje is waarop kinderen onder begeleiding in de docu
boeken kunnen inleveren en nieuwe boeken kunnen uitzoeken.
Om dit rooster sluitend te maken, zijn wij nog op zoek naar een paar extra handen. Wie komt ons helpen?
Op maandag van 13 - 14 uur, 1x per 14 dagen (per direct)
Op woensdag van 11 - 12 uur, 1x per maand (vanaf 5-3-18)
Als je op een van deze momenten wil komen helpen, stuur dan even een mailtje naar Manon Verhoeven,
manon.verhoeven@me.com

08 Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 9 januari 2018.
Kopij kunt u tot 05 januari 2018 mailen naar
m.born@opo-r.nl

Jenaplanschool
‘t Praathuis
Meerlaan 26
4103 XZ Culemborg
0345-514111

Email: praathuis@opo-r.nl
www.praathuis-culemborg.nl
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06 Nieuws uit de Oudervereniging
Ouderhulp
Heel erg bedankt voor alle enthousiaste reacties en aanmeldingen voor ouderhulp. Achter de schermen is de OV
druk bezig geweest om alle aanmeldingen te verwerken. Uiterlijk eind deze week moet je een mail gekregen hebben van de OV met daarin de contactgegevens van de coördinator en de mede hulpouders. Heb je deze niet ontvangen, neem dan a.u.b. even contact met ons op.
De Oudervereniging
De OV is bereikbaar via mail: ov.praathuis@opo-r.nl, het postvakje OV in de keuken en via onze voorzitter Peter Westerholt 06-22267005.
Daarnaast kan je ons natuurlijk altijd aanspreken op school. Peter Westerholt (Jochem Beren, Sam Tijgers), Kate van Kinderen (Odin
Stokstaartjes), Jacobien Falk (Jonathan Kikkers, Joachim Nijlpaarden), Nina de Hondt (Finn Stokstaartjes en Juna Leeuwen) en Kjeld Verhoeven (Noor Panters).
De tweede openbare OV vergadering van het nieuwe schooljaar is dinsdag 19 december om 20.00 uur bij een van de OV leden thuis.

07 Nieuws uit de MR-oudergeleding
We hebben samen met de OV een ouderavond voorbereid en vormgegeven over ouderparticipatie. Dat leverde een interessante uitwisseling en goede inzichten op en het onderwerp ‘informele ouderparticipatie’ staat in december op de agenda voor een verdere brainstorm.
Graag de input en reacties van ouders, ook als je eventueel niet op de ouderavond kon zijn. Wat zijn de ervaringen met ouderparticipatie
tot nu toe? Wat zijn tips en tops?
In de overgang naar een nieuwe bovenbouw-indeling hebben we afgesproken rond deze tijd te evalueren over hoe het verloopt in de klassen. We horen tot nu toe positieve geluiden uit de Vossen, Panters en Koala’s en er zijn geen specifieke reacties binnengekomen over de
groepsgrootte e.d..
Aan het eind van het schooljaar zullen twee (van de drie) MR-leden van de oudergeleding afscheid nemen van de MR. De komende maand
gaan we bezig met aankondiging van verkiezingen voor nieuwe ouder-leden. Houd de informatie in de gaten!
Graag jullie reacties op bovenstaande of andere issues naar: mr.praathuis@opo-r.nl
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