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01 Van de directie
Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal een liefdevol, gezellig,
inspirerend en leerzaam 2018 toe te wensen. Ik hoop dat jullie, net als het team, hebben
kunnen genieten van een welverdiende kerstvakantie en weer uitgerust aan de start zijn
verschenen vandaag.
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Volgende nieuwsbrief

Wij hebben een goeie start van 2018 gehad vandaag, met alle kinderen. Natuurlijk hebben
we gezamenlijk stilgestaan bij de opening van dit nieuwe jaar en wensen naar elkaar uitgesproken. Tijdens de jaaropening hebben we ook de aansluiting gezocht bij ons schoolproject “Mijn leven”. De midden- en bovenbouw zijn hier al een tijdje mee bezig en nu haakt
ook de onderbouw aan. Binnen dit project gaat het ook over gezonde voeding en gezond
bewegen. Daarom kwam het wel heel mooi uit dat onze spiksplinternieuwe basketbalpaal
ook net vandaag officieel geopend kon worden! De basketbalpaal is aangeschaft vanuit de
gelden die in oktober 2016 zijn opgehaald met de sponsorloop. In alle groepen is gesproken
over besteding van het resterende budget na aanschaf van de grote speeltoestellen op ons
schoolplein. In de Kinderraad is vervolgens besloten dat we een basketbalpaal aan zouden
schaffen en dat is dus nu gebeurd. We hebben er ook een aantal echte basketballen bij
gekregen dus de kinderen kunnen er volop mee aan de slag!
Januari is traditioneel een drukke maand voor ons. We starten met de afname van onze
periodieke Cito-toetsen en bereiden in de bovenbouw ook de schooladviezen aan onze
achtstejaars voor. In de onderbouw wordt hard gewerkt aan de rapporten die aan het einde
van de maand verschijnen. Kortom: meer dan genoeg te doen dus maar gelukkig zijn we
uitgerust begonnen vandaag na een heerlijke kerstvakantie!
Ellen van der Ligt
Directeur

02 Nieuws uit de onderbouw
Allereerst wensen alle Olifanten, Apen, Leeuwen en Nijlpaarden en hun stamgroepleidsters
iedereen een goed, gezond en inspirerend 2018!
Terugblik op de kerst
Al snel na Sinterklaas stonden de kerstbomen en bijpassende versieringen al weer in de
groepen en gangen. Na de sfeervolle aankomst van Sint op zijn paard op het plein, gaf
Kerst weer de gezellige, warme sfeer en merkten we ook dat de kinderen erg aan vakantie
toe waren.
Hoogtepunt was uiteraard het kerstdiner met weer heel
veel lekkere hapjes en drankjes. In hun mooiste kleren
kwamen de kleuters weer “in de nacht” naar school. Gelukkig waren de weergoden ons nog een beetje goedgezind en konden er weer heel veel waxinelichtjes op het
plein aangestoken worden voor de prachtige entourage.
Bedankt collega’s, ouders en kinderen die daarbij geholpen
hebben!
Tijdens het diner kregen we nog bezoek van de koor/muziekgroep. Met open mond luisterden de kleuters naar de liedjes en waar ze konden zongen ze enthousiast mee. Ook deze
ouders willen wij weer heel hartelijk bedanken voor de geweldige sfeervolle bijdrage die zij
ieder jaar weer verzorgen.
De volgende dag moest er echt opgeruimd worden, maar gelukkig was er ook nog tijd voor
pauzes om wat overblijfsels, lees lekkere toetjes, taartjes en ijs, te nuttigen. Om 12 uur
hadden de kinderen eindelijk hun welverdiende vakantie om eens lekker uit te rusten.
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02 Vervolg nieuws uit de onderbouw
Babynieuws
Sven van den Enden uit de Nijlpaarden heeft een broertje gekregen. Hij heet Bjorn en iedereen
maakt het goed! Gefeliciteerd!

Wij verwelkomen in
de
onderbouw:
Apen:

Jaaropening
Op maandag hebben alle stamgroepen in de speelzaal het nieuwe jaar geopend. De volgegeten
juffen en meester moesten even flink sporten om alle oliebollen, appelflappen, pizza’s en alle
andere lekkernijen die in de vakantie gesnoept waren, er weer af te werken en de kinderen
sporten uiteraard allemaal hard mee. Op naar een gezond en fit 2018.
’s Middags hebben de Nijlpaarden in de groep nog met “champagne” getoost op elkaar en het
nieuwe jaar en daar hoorde natuurlijk ook een partypopper bij!
Schuur
De onderbouw heeft een prachtige houten schuur voor het buitenspelmateriaal, alleen bij regen werd alles alsnog
nat. Door de openingen tussen de latten en de (te) lage vloer, moest alles na een regenbui eerst afgedroogd worden. In de kerstvakantie is er hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Superfijn! J

Hannah Voshol
Leeuwen:
Roan Hoegee

Kleuterklets
Tijdens het liedje “Jingle Bells” mogen de kinderen ook meefluiten i.p.v. zingen. We zingen de Engelse versie en
de Nederlandse variant. Leroy: “In het Engels kan ik het wel goed fluiten, in het Nederlands lukt het nog niet zo
goed!”

Aiden Rinkema
Nijlpaarden:
Jens van de Kreeke

We zijn alvast wat spullen aan het inventariseren die we kunnen gebruiken bij onze dokters/tandartshoek.
Joes: “Ik heb wel een meteroscoop voor je hart!”

03 Nieuws uit de middenbouw
Kerstdiner
De donderdag voor de kerstvakantie heerste er een gezellige stemming in de klassen. Kinderen waren erg fanatiek
om een mooie creatie mee te nemen voor het kerstdiner. Sommige hebben de hele middag in de keuken gestaan.
We waren erg onder de indruk van de outfits van de kinderen. Iedereen had een mooie outfit aan dus de kerstsfeer zat er meteen goed in. We hebben in de stamgroepen samen gegeten en het was erg gezellig. Het kerstkoortje bracht wat extra gezelligheid. We hebben ook erg genoten van alle optredens van de kinderen. Want een
talenten hebben wij op school!
Open podium
Op vrijdag 12 januari is er geen weeksluiting zoals u van ons gewend bent maar doen we dit in de vorm van een
open podium. Iedereen mag die dag zijn of haar talenten laten zien. Er zijn al aardig wat aanmeldingen maar wij
willen iedereen een kans geven. Bij deze dus een laatste oproep. Je kunt intekenen bij de stamgroepen.
Kerstkaarten maken
Ook dit jaar hebben we met de middenbouw weer kerstkaarten gemaakt. De kinderen mochten zelf kiezen met
wie en bij wie ze de kaarten gingen maken. In elke stamgroep werd een techniek aangeboden en de kinderen
konden zich daar voor inschrijven. Zo konden ze kiezen uit glitter and glamour, oud is nieuw, borduren en de 3dkaarten maken. Veel kinderen zochten kinderen uit een andere stamgroep op. En de resultaten waren wederom
erg mooi. Na het maken van de kerstkaarten hebben we ze in een envelop gedaan en zijn we naar de brievenbus
gelopen om de brieven te posten. Dus misschien heeft u
inmiddels wel zo’n mooie kerstkaart ontvangen.
Willie het weeskind
De aankomende weken gaan we aan de gang met het project ‘Willie het weeskind’ Willie is een meisje van 9 jaar. Ze
woont in het Elisabeth Weeshuis samen met haar broertje.
Willie is de rode draad binnen het project. We krijgen een
rondleiding door het weeshuis en leren over het leven in een
weeshuis. Er is een kookles waarbij we kennis maken met
verschillende bewaarmethoden van vroeger (en van nu), we
leren wat seizoengroenten zijn en wat de gezondheidswaarde
van groente is.
Als laatste worden er ook vijf muzieklessen aangeboden. De
kinderen zingen veel, bewegen ze op muziek en bespelen ze
instrumenten.
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04 Nieuws uit de Bovenbouw
Een goed 2018
Dat wensen wij ouders en leerlingen toe. We zijn bijna op de helft van het schooljaar. Voor de kinderen een drukke periode want
binnenkort beginnen we met de Cito Midden toetsen. Voor de kinderen van groep 8 een periode waarin een advies vervolgonderwijs wordt gegeven en er ingeschreven wordt voor een school van voortgezet onderwijs.
Project Mijn leven
Dit project nadert zijn einde. We zullen de komende periode bezig zijn met gezond leven. Daar komen gezonde voeding en de
noodzakelijke lichaamsbeweging aan de orde. De lessen EHBO zijn gepland tot eind januari.
Informatie over het voortgezet onderwijs
Nadat we op 28 november naar het Koningin Wilhelminacollege zijn geweest, is op maandag 15 januari een bezoek aan Lek en
Linge gepland. Ook daar volgen de kinderen van groep 8 een aantal lessen. De kinderen worden gebracht (alle kinderen volgen de
lessen op de brugklaslocatie) en mogen om 1530 uur zelfstandig naar huis.
Een kleine groep leerlingen gaat op donderdag 18 januari naar de snuffellessen van de vrije school leerroute op Lek en Linge.
Inmiddels is op het KWC een tweede informatiebijeenkomst geweest over Agora onderwijs. Het is aan te raden de website in de
gaten te houden: www.kwc-culemborg.nl/Onderwijs/Agora_onderwijs
Hilde
Hilde is afgelopen maandag weer begonnen bij de Panters. Zij werkt voorlopig de maandagen en woensdagen. Op dinsdag is Immanuel nog aanwezig. De taken als bouwcoördinator doet zij voorlopig samen met Rob.
Basketbalpaal
Op Facebook is de officiële ingebruikname van de basketbalpaal te zien. Dat gebeurde op
maandagmiddag. Op de foto’s is ook te zien dan Jonne, Abel en Rayan de eerste schoten
op doel mochten doen. Ook Ellen liet zien hoe er gescoord moet worden.

05 Nieuws uit de Oudervereniging
Gelukkig Nieuwjaar
Allereerst wensen wij alle ouders, de teamleden en alle kinderen en heel gelukkig en gezond Nieuwjaar! Dat we er met z’n
allen maar weer een super gezellig, leuk en leerzaam jaar van
mogen maken!
Ouderbijdrage
De OV bedankt alle ouders die de ouderbijdrage hebben overgemaakt! De ouderbijdrages die via een machtiging betaald
zijn, zullen in januari van je rekening worden afgeschreven. De
ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei extra leuke activiteiten voor de kinderen op het Praathuis;
zoals Sinterklaas, Kerst, projecten en excursies, etc.
Overblijven
Wat moet ik doen als bovenbouwers over het kleuterplein rennen? Wie mag er vandaag op het voetbalveld? Wat doe ik als twee
kinderen ruziën? Wie is er aansprakelijk als een kind uit het klimrek valt? En wat doe ik dan als overblijfouder? Zo maar wat vragen, die je als overblijfouder kan hebben.
In principe ontvangt elke nieuwe ouder op het Praathuis een ”Instructie overblijven” en wordt elke nieuwe ouder in de onderbouw
ingepland met een meer ervaren ouder.
Toch krijgen wij als OV de laatste tijd vragen van ouders over het overblijven en daarom zal Attie Flipsen – de Jong vanuit de
werkgroep Overblijven op vrijdag 12 en vrijdag 26 januari inloopspreekuur houden. Attie zal tijdens het Praathuiscafé bij
de koffiekar staan om vragen te beantwoorden. Het is fijn als je je vraag al van te voren naar ons mailt: ov.praathuis@opo-r.nl.
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 0622267005. 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 30 jan om 20.00 uur bij een van de OV leden thuis.
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06 Van vakantieganger tot hulpverlener
Wij, Harrie en Marianne van Dijken, Vijverstraat 14, zijn in 2016 op vakantie in Albanië geweest. Hier hebben wij de familie
Daçi leren kennen. Het wordt ons al snel duidelijk dat dit gezin een bijzonder arm bestaan heeft. De woonruimte is ronduit
klein voor een gezin met drie kinderen. Er is een kamer van 2,5 bij 2,5 meter en daar moeten ze in slapen en in de winter
wonen. Buiten, onder een afdak, is een “keukentje”. Een gesprek gaat met handen en voeten en een paar woordjes engels.
Na een kwartier zegt de vrouw dat haar oudste zoon mank loopt en of wij hem willen adopteren en meenemen naar Nederland, want in Albanië heeft hij geen toekomst. Dat is even slikken voor ons, op een dergelijk verzoek hadden wij niet gerekend. Het blijkt dat deze jongen een verwaarloosde heup-dysplasie heeft. De ,dan 12 jarige Ygersi, loopt rechts op zijn tenen
om zijn versleten heup te corrigeren. In Albanië kan hij niet worden geopereerd.
Thuis in Nederland starten wij het project “Help Ygersi” op om geld in te zamelen voor een heup-operatie, zie www.helpygersi.com.
Ondertussen is is er in het afgelopen jaar voldoende geld ingezameld en heeft Ygersi een heup operatie ondergaan. Operatie
is geslaagd en revalidatie gaat naar wens. Alles met behulp van giften en welwillendheid van professionals.
Omdat deze familie heel erg arm is, willen wij hen verder helpen door hun huis te verbeteren, bedden voor ze te kopen en
schoolgeld voor ze te betalen. De eerste twee zaken zijn nodig voor zijn revalidatie.
Wilt u meehelpen om het leven van deze jongen en zijn zusje en broertje een toekomst in hun eigen land te geven? Giften
mag u overmaken op bankrekening NL96 INGB 0009 4847 95 ten name van Vrije Evangelische Gemeente De Ark, onder vermelding van Gift Project Ygersi. (Giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting)
Wilt u meer informatie dan kunt u via de website www.help-ygersi.com contact met ons opnemen of kom gerust eens bij ons
langs. Vijverstraat 14. Tel.: 06-123 50 752
Namens Ygersi en zijn familie hartelijk dank.

07 Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 6 februari 2018.
Kopij kunt u tot 29 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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