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01 Van de directie
De herfstvakantie zit er al weer even op, de bomen worden langzaam kaal en de dagen
worden steeds korter, kortom: de herfst is nu echt aangebroken. Nog even en dan gaan we
genieten van Sint en Kerst. De voorbereidingen zijn in volle gang!

Agenda

Ondertussen zijn we natuurlijk druk bezig met het project “Mijn leven” ; dat begint al echt
vorm te krijgen en het leeft al erg bij de kinderen. De betrokkenheid is groot en dat maakt
leren leuker en beter. Een ander aspect om te belichten zijn de ouder-kindgesprekken in de
midden- en bovenbouw. Er worden prachtige dingen verteld en de opbrengsten zijn dan
ook groot. Natuurlijk gaan we nog evalueren en er kan vast van alles beter maar in de basis
zijn dit wel de dingen die er voor ons toe doen: in gesprek zijn met elkaar en zo samen de
driehoek kind-ouder-school verder vormgeven.
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Het PO-front heeft eind vorige week nieuwe acties in het primair onderwijs aangekondigd.
Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.
Vorige week heb ik jullie gevraagd om met mij in gesprek te gaan in zogenaamde klankbordgroepen. Onderwerpen als communicatie, verwachtingen en rolverdeling tussen ouders
en school kunnen hierin aan de orde komen. De eerste aanmeldingen zijn binnen maar ik
hoop op nog meer animo. Dus wie wil er met me meedenken en praten?
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Tenslotte wil ik jullie aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. Er is rondom de school
meer dan voldoende parkeergelegenheid en toch kiezen ouders er soms voor om hun auto
op niet daarvoor bedoelde plekken te parkeren. Natuurlijk speelt haast rondom het brengen
en halen van de kinderen een rol, daar hebben wij begrip voor. Maar er ontstaan soms echt
onveilige situaties en een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom willen we jullie met klem
vragen jullie auto in de parkeervakken achter het gebouw van ELK Welzijn te parkeren zodat alle kinderen veilig van en naar school kunnen komen. Binnenkort starten we hier, samen met de kinderen, MR en Oudervereniging een ludieke actie voor maar hierbij dus vast
een vooraankondiging!
Ellen van der Ligt
Directeur
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Weeksluiting Onderbouw
Vrijdagmiddag 24 oktober heeft de onderbouw een weeksluiting gehouden met alle onderbouwgroepen dus het was een gezellige drukte! Het was de afsluiting van de kinderboekenweek met als thema “Griezelig eng!”. Dit thema hebben we nog een weekje verlengd
tot de weeksluiting omdat het zo leuk was.
De Nijlpaarden openden met een voorstelling waarbij ze zelf onder hun zelfgemaakte spokenkleedjes bewogen op muziek van de Danse Macabre. Daarna hebben de Olifanten een
eigengemaakt toneelstukje opgevoerd met drie kinderen waarin een spook een heks zo
bang maakte, dat de toverdrank om de prinses te betoveren niet meer werkte. Dit toneelstukje was een idee van Wiene die bij de Olifanten zit en het verhaal bij opa en oma gehoord had. Daarna hebben de Olifanten nog een geluidenhoorspel gedaan over een oud
spookkasteel en daarna hebben ze nog een mooi lied gezongen over een spookhuis met
spoken erin.
De Leeuwen hadden een heel bijzonder toneelstukje, waarin juf Spook heel ziek was geweest en niets hielp om haar beter te maken. Uiteindelijk bleek dat juf Spook niet echt ziek
was, maar ze was wel heel ziek geweest, omdat ze zo misselijk was. Dit kwam omdat er
een baby’tje in haar buik zat! En dit was een vingerwijzing naar Vivian zelf, die eigenlijk juf
Spook bleek te zijn. Dus het is heel blij nieuws voor Vivian en haar vriend Johannes! De
Leeuwen zongen ook nog een ander lied.
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02 Vervolg nieuws uit de onderbouw
Daarna kwamen de Apen die een mooi lied zongen waarbij er met heksen om een heksenketel gedanst werd en er
raakte telkens eentje kwijt…op het laatst was er nog één heksje over die gelukkig alle andere heksen weer tevoorschijn toverde. Daarna hebben vijf Apen een zelfgemaakt gedicht opgezegd over een spook en tot slot heeft Paul
zijn zelfgemaakte gedicht, over “Joke wil spoken” voorgedragen.

Wij verwelkomen in
de
onderbouw:
Apen:
Jaylin Janse
Olifanten:
Len Mudde
Nijlpaarden:
Maartje Beuker
Nika Koopsen

Capoeira
Alle onderbouwgroepen hebben twee keer 40 minuten mee mogen doen met Capoeira, een bewegingsvorm ook
met muziek erbij uit Brazilië. Docent Alex heeft deze lessen gegeven vanuit de Brede School en de kinderen hebben met veel plezier allerlei oefeningen gedaan zoals ‘tunnel’, ‘brug’, ‘krabbetje’, ‘mat’ en daarnaast een dansbeweging. De kinderen reageerden snel en goed op de opdrachten die Alex gaf en ze vonden het allemaal heel leuk!
Spinnenwebgymles
Dinsdag 31 oktober hebben we in het kader van het thema herfst een spinnenwebles uitgezet in het speellokaal.
De kinderen mochten zelf als spinnetjes met een klein bolletje wol draden spinnen en vastmaken zodat er een
reuzengroot spinnenweb ontstond. Het was een lekker gekriebel met heel veel tevreden spinnetjes en soms ook
gevangen vliegjes…
Kleuterklets
Lesje biologie naar aanleiding van het baby nieuws van de juf: Ene Leeuw: ‘Kleine baby’tjes in de buik eten door
een slangetje. Dat slangetje zit vast aan de mama’ Andere Leeuw: ‘of aan de papa hoor!’
Verhaal gaat over een Nijlpaard dat naar het badhuis in de stad gaat. Joes: "Ik weet wat een badhuis is. Dat is
een restaurantje op Vlieland!"
Gesprek tijdens de keuzecursus. Ik vertel dat Flint er niet is omdat hij longontsteking heeft. Dajon: "Bij mijn broertje hebben ze zijn keel- en neusamandelen omgewisseld!"
Bij de Apen geven we tijdens de vertelkring de beurt door m.b.v. het volgende zinnetje: “ik ben klaar met vertellen
en ik geef de beurt door aan….” (en dan de naam van het kind). Wanneer Marijn de beurt doorgeeft aan Faye,
zegt Aart: “de goede fee”.
Tijdens een kring raken we in gesprek over andere talen. Paul weet in het Italiaans wat hallo is en Faye weet in
het Engels wat tot ziens is. Dan zegt Mees: “ik weet het in het Frans, ooievaar”!

03 Nieuws uit de middenbouw
Project Mijn leven
Afgelopen week hebben we een start gemaakt met de start van het nieuwe project. Het project staat in het teken
van Truus Troetelaar. De kinderen bedenken hoe Truus eruitziet, waar ze woont, welke familieleden er in de familie zijn, wie haar vrienden zijn en welke huisdieren ze heeft. We maken een stamboom en leren over ons lichaam.
Op Facebook plaatsen we ook vaak berichten over ons project.
Mondhygiëniste in de klas
Donderdag 26 oktober was de mondhygiëniste
bij de Kikkers in de klas. Zij heeft ons geleerd
hoe we goed moeten poetsen, waar je gaatjes
van krijgt en hoe we het beste met onze tanden
om moeten gaan. Wist u bijvoorbeeld dat je
Cola het beste met een rietje kunt drinken?
Want dan komt de Cola niet tegen je tanden en
zo krijg je minder snel gaatjes.
Linda met zwangerschapsverlof
Op vrijdag 27 oktober hebben de Tijgers afscheid genomen van hun stamgroepleidster Linda.
Linda gaat met zwangerschapsverlof maar laat dit niet ongemerkt gebeuren. De Tijgers hebben met een babyquiz
meegedaan. Zo moesten ze raden welke voorwerpen ze waren bijvoorbeeld een speen, fles of luier en de andere
kinderen mochten alleen antwoord geven op vragen met JA of NEE. De kinderen mochten ook verschillende babyhapjes proeven en zo waren er nog veel meer opdrachten. Er was ook een overheerlijke prijs te winnen. De Tijgers hebben genoten van een heerlijke lange vinger met gekleurde muisjes. Aan het einde van dag zijn ook alle
ouders langs geweest om afscheid te nemen van Linda.
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Wij wensen Linda een hele fijne tijd toe en we gaan haar erg missen.
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04 Nieuws uit de Bovenbouw
Gymnastiek
Inmiddels zijn alle judolessen weer achter de rug en hebben de eerste bovenbouwgroepen kennisgemaakt met volleybal. De kinderen zijn zeer enthousiast. De Koala’s hebben het spits afgebeten, de Panters zijn nu aan de beurt en vanaf 27 november sluiten
de Vossen de volleybalclinics af.
Project Mijn leven
Op 24 oktober was de aftrap voor het project Mijn leven. De kinderen hebben tijdens een Zweeds renspel rond de school 20 vragen beantwoord over het lichaam. Voor de snelste lopers (met de meeste goede antwoorden) was er een prijsje. Het project is in
de stamgroepen voortgezet met “het oog”. Ook de overige zintuigen komen aan bod.
Vanaf half november krijgt iedere bovenbouwgroep zeven EHBO-lessen van een uur op de vrijdagmorgen. De instructeur is Dennis
Winkel. Hij is lid van het Rode Kruis Culemborg en verzorgt ook daar EHBO-instructies. Eind januari sluiten we de EHBO-lessen af.
Informatieavond voortgezet onderwijs
Op dinsdag 7 november was voor de kinderen van het achtste leerjaar de eerste officiële kennismaking met het voortgezet onderwijs.
Terwijl de ouders in de speelzaal een algemeen verhaal te horen kregen over het voortgezet onderwijs, werd door de stamgroepleiders met de kinderen gesproken over een aantal vragen over het VO. De kinderen mochten op alle vragen antwoord geven. Na het
verhaal voor de ouders, kwamen de ouders naar de stamgroep om samen met de kinderen naar de vragen te kijken. Ouders mochten ook kijken of ze de antwoorden van hun kinderen herkenden. Daarna was er nog tijd voor kinderen om hun ouders te bevragen
over hun tijd in het voortgezet onderwijs en over hun beroepskeuze.
De Panters hebben dit laatste onderdeel door de ziekte van Hilde nog tegoed.
Nationale voorleeswedstrijd
Tijdens het schrijven van dit bericht wordt de stamgroepfinale gehouden van de Nationale voorleeswedstrijd. Daaraan mogen alle
zevende- en achtstejaars deelnemen. Er hebben zich 31 kinderen aangemeld. De winnende finalisten doen op vrijdag 17 november
mee aan de schoolfinale. De winnaar daarvan gaat door naar de Culemborgse finale. Wij wensen alle deelnemers veel succes.
Mentorlezen
Op dinsdag 7 november zijn we ook weer gestart met mentorlezen. Kinderen die op het gebied van technisch lezen extra oefening
nodig hebben, lezen op dinsdag- en donderdagmiddag een half uur in kleine groepjes. Het lezen gebeurt onder leiding van andere
leerlingen uit de bovenbouw. Een goed voorbeeld van coöperatief leren!
EngelsWe zijn inmiddels ook gestart met Engels. Door organisatorisch kwesties was dat wat vertraagd. Op donderdagmorgen
krijgen de zesdejaars les van Rob, de zevendejaars van Conny en de achtstejaars van Sandra en van Peter Merry. Voor de leerlingen een hele ervaring om Engels te krijgen van een native speaker.

05 Nieuws uit de Kinderraad
Op ’t Praathuis hebben we al jaren een Kinderraad. Uit iedere stamgroep wordt een kind gekozen die meedenkt en meepraat over
onderwerpen die we belangrijk vinden. Deze onderwerpen kunnen uit de groep komen maar kunnen ook door het team worden
ingebracht.
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we kennis met elkaar gemaakt en posters gemaakt met een groepsfoto en de namen van de
vertegenwoordigers erop. Deze posters hangen in de dependance, op het prikbord in het halletje van de hoofdingang en bij de
kleuteruitgang in het halletje van de Apen en Leeuwen.
We komen dit schooljaar vier keer bij elkaar. Onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen zijn: Spelen op het plein; hoe kunnen we
zuinig/beter omgaan met de school, de spullen in en rondom de school; het documentatiecentrum.
Tijdens onze eerste bijeenkomst hebben we geconcludeerd dat het goed zou zijn om jullie alvast op de volgende punten te attenderen:
Afspraken over het plaatsen van fietsen: De kleuterfietsen worden in de fietsenrekken naast de kleine doorgang naar het
plein geplaatst. De fietsen van de kinderen van de midden- en bovenbouw komen in de fietsenrekken binnen het grote
witte vierkant te staan en ouders en bezoekers zetten hun fietsen in de fietsenrekken achter het kunstwerk.
Tijdens het buitenspelen na de lunch mogen de kinderen van de midden- en bovenbouw NIET op het kleuterplein komen. ’s Morgens, wanneer de collega’s buiten zijn spelen de kleuters en de kinderen van de midden- en bovenbouw wel samen op het kleuterplein.
Na de lunch mogen de kinderen van de midden- en bovenbouw schommelen. De kleuters mogen op de schommels zolang er geen kinderen van de midden- en bovenbouw buiten zijn. Zodra zij naar binnen gaan kunnen de kleuters
er weer op. Ook ’s morgens spelen de kleuters langer buiten dan de kinderen
van de midden- en bovenbouw en kunnen zij voldoende gebruik maken van de
schommels. De schommels mogen nietingedraaid worden. Daar gaan de schakels van kapot.
De kinderen die voetballen zouden het fijn vinden als er één ouder tijdens
de grote pauze bij het voetbalveld staat. Het is soms handig als er onenigheid is over een bepaalde situatie dat een ouder even kan bemiddelen.
De eerstvolgende Kinderraadsvergadering is op dinsdag 16 januari.
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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

08 Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 5 december 2017.
Kopij kunt u tot 27 november 2017 mailen naar
m.born@opo-r.nl
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