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Het is rapportentijd. Vandaag krijgt de onderbouw hun rapport mee naar huis en over 2
weken zijn de onder- en middenbouw aan de beurt. Nog even ter herinnering: voor de midden- en bovenbouw worden deze rapporten niet gevolgd door een rapportgesprek. Met de
introductie van de kindplannen en de ouder-kindgesprekken hebben we deze keuze gemaakt. Als er echte bijzonderheden zijn horen jullie dat natuurlijk van ons. Wij hopen dat
we jullie in ieder geval een helder beeld geven van de ontwikkeling van jullie kind en daarnaast zeker ook het gevoel dat we jullie kind echt “zien”.
In april starten we weer met ons tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek, de KMPO
(Kwaliteits Meter Primair Onderwijs). Deze wordt afgenomen in de bovenbouw, bij ouders
en bij het team. Hoe meer respons, hoe betrouwbaarder de resultaten en hoe beter wij
gericht kunnen werken aan kwaliteitsverbetering. We zullen dit de komende periode dan
ook nog vaker onder jullie aandacht brengen!
En ondertussen zijn we met een fantastisch mooi project “Mijn Leven” bezig. Ik zie dat het
enorm leeft bij de kinderen en dat het ook heel erg aansluit bij henzelf. En dat is heel belangrijk want als onderwijs betekenisvol wordt en aansluit bij de kinderen verhogen we
daarmee de betrokkenheid. En hoe hoger de betrokkenheid, hoe leuker leren wordt en hoe
langer en beter het aanbod beklijft. Dus: leuk onderwijs is beter onderwijs en dat zien we
nu weer elke dag. Er worden bezoeken gebracht aan het Weeshuis, EHBO-lessen gegeven,
we krijgen mondhygienistes op bezoek, we verdiepen ons in onze eigen families en ga zo
maar door.
Ellen van der Ligt
Directeur

02 Nieuws uit de onderbouw
Project Mijn leven
Op woensdag 10 januari heeft de onderbouw het project geopend met het uitspelen van
het prentenboek “Kikker is Kikker” van Max Velthuys. De kinderen zaten met open mond te kijken toen zij hun leidsters opeens in hele andere rollen zagen. (Kikker, Eend, Rat, Haas en
Varkentje)
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Ondertussen wordt er in alle groepen hard gewerkt aan het project en zijn in alle hoeken dokters- en tandartsenpraktijken te
vinden. Handig voor als je nog een afspraak voor controle moet
maken!
Op 30 januari kwam de mondhygiëniste van praktijk “De Dolfijn”
bij alle groepen op bezoek en uitleg geven over o.a. hoeveel tanden en kiezen hebben kleuters, over wisselen en hoe je goed moet
poetsen. Na afloop kreeg iedereen een mooie nieuwe tandenborstel met tandpasta mee.
Interactief theater – Dit ben ik
Tijdens ons project krijgen wij 3x bezoek van Theater de Vlindertuin. Dit is i.s.m. de Brede
School.
Docente Claudette leest eerst een boek voor om daarna met de
kinderen dit boek uit te spelen. De kinderen vinden het erg leuk
en doen ook heel actief mee.
De eerste keer kwam het boek Kikker aan bod, de tweede keer
zijn we met z’n allen naar de dierentuin gegaan en hebben allerlei verschillende dieren uitgebeeld.
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02 Vervolg nieuws uit de onderbouw
Komende donderdag krijgen we de laatste theater les. We hebben er nu al zin in.
Koken en excursie
Tevens staat op het programma nog een gezonde kookles vanuit de Brede School, verzorgt door Grietje Holleman
en gaan we nog op excursie naar het Elisabeth Weeshuis om eens te bekijken hoe het leven vroeger was.
Zoals u kunt lezen zijn we heel druk met het project en dat willen wij ook graag aan u laten zien tijdens de projectafsluiting op woensdag 21 februari. De uitnodiging volgt.

Wij verwelkomen in

Voorstelling Bang Mannetje
Onverwachts kregen we het aanbod van Joes Boone, theatermaakster en bekend van
haar liedjes/filmpjes met Dirk Scheele, om op ’t Praathuis de
voorstelling “Bang Mannetje te komen spelen.
Daar hadden wij wel oren naar en past ook prima binnen ons
project.

de
onderbouw:
Apen:
Cato Verhoeven

De kinderen (en juffen) hebben een geweldige middag gehad
met een Bang Mannetje die eigenlijk een best wel stoer mannetje was.
Hij kwam een heks tegen, een hele grote enge spin en een draak die geen vuur meer kon
spuwen.
Samen met de kinderen loste Bang Mannetje alle problemen op en kwam zo bij de Toverboom om zijn eigen problemen op te lossen.

Leeuwen:
Lisanne de Groot
Olifanten:
Janne van der Ham

Groot applaus voor iedereen!
Kleuterklets
Hille is dokter in de huisartsenpraktijk van de Nijlpaarden.
Na wat ingrepen is Irene’s gebroken buikbeen weer genezen!
Het gesprek gaat over “Dood” en dat iedereen dood gaat.
Joes: “Alleen Sinterklaas niet, maar dat merk je niet, want je krijgt iedere keer weer gratis een nieuwe!”
Mondhygiëniste: “Hoe vaak moet je je tanden poetsen?”
Mohamed Reda: “Twee dagen!”
Waarom heeft de tandarts of mondhygiëniste handschoenen aan?
“Dan worden zijn handen niet vies en zo kwijlerig!”

03 Nieuws uit de middenbouw
Bezoek aan het Elisabeth Weeshuis
Alle middenbouwgroepen hebben een bezoek gebracht aan het Elisabeth Weeshuis. Tijdens de rondleiding hebben
wij ervaren dat men vroeger erg streng was. We hebben de slaapkamers van de meisjes en de jongens gezien
inclusief de beestjes die in de bedden wonen. In de eetkamer aten ze allemaal aan een grote tafel. Er was niet
heel veel keuze tijdens het ontbijt. De kinderen konden namelijk alleen maar kiezen uit pap en roggebrood (met
boter of met kaas). We hebben zelf ervaren hoe het is om een ‘blok aan je been’ te hebben. Het is een indrukwekkende rondleiding geweest.
Muzieklessen en kooklessen
In het kader van het project ‘Willie het weeskind’ krijgen we op school muzieklessen aangeboden. Deze week
hebben we liedjes geleerd over de dagen van de week, de seizoenen en over Willie het Weeskind. Volgende week
gaan we met BoomWhackers aan de slag.
Naast de muzieklessen behoort ook een kookles tot het project. Deze kookles zal in het teken staan van seizoensgroente, de verschillende bewaarmethode van groenten (vroeger en nu) en de gezondheidswaarde van groente.
Tenslotte gaan we zelf ook een echte stamppot maken.
Kangoeroewedstrijd 2018
Op donderdag 15 maart 2018 wordt de landelijke
“Kangoeroewedstrijd” weer gehouden. De Europese Wiskunde
Kangoeroe is de grootste wiskundewedstrijd ter wereld.
De Kangoeroewedstrijd laat je ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn voor iedereen op zijn eigen
niveau. Bovendien kun je nog prijzen winnen ook. Het gaat om vierentwintig (of twaalf voor de laagste
groep) verrassende vraagstukken die in het begin makkelijk zijn maar steeds lastiger worden. Meer informatie is te
vinden op de website: www.W4kangoeroe.nl Daar kun je uiteraard ook al wat oefenen.
‘t Praathuis doet dit jaar voor de elfde keer mee. Veel kinderen weten inmiddels wel wat de Kangoeroewedstrijd
inhoudt, vorig jaar hebben er 96 Praathuis leerlingen meegedaan!
De wedstrijd is voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8.
De komende twee weken is het inschrijfformulier in de stamgroep te vinden, tevens wordt er een eigen bijdrage
van 2 euro gevraagd, te betalen bij inschrijving.
We hopen dat iedereen gaat meedoen, schrijf je in, vergeet het niet, je hebt tot 14 februari de tijd.
In het bijzonder willen wij de kinderen die meedoen met de Plusklas en de Eurekaklas uitnodigen om mee te doen
aan de Kangoeroewedstrijd.
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Voor vragen kun je altijd bij ons terecht, Mirjam (moeder van Izzie (Panters) en Wende (Nijlpaarden) en of Jessica
(stamgroepleerkracht van de Kikkers).
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04 Nieuws uit de Bovenbouw
Music4kids
Onze zesdejaars zijn druk bezig met de lessenserie van Music4kids, die verzorgd wordt door de Brede School. Ze leren
verschillende liedjes zingen en instrumenten bespelen. Op 21 februari is er voor alle ouders (en opa’s en oma’s!) een optreden, zodat we kunnen horen wat zij allemaal geleerd hebben. Ook de andere stamgroepgenoten van het zevende en
achtste jaar komen kijken!
Groep 8
Groep 8 is het laatste deel van het schooljaar ingegaan en wat is dat spannend! Er staan zoveel leuke dingen te gebeuren. De ouders zijn al een keer bij elkaar geweest om afspraken te maken over de eindmusical, want er moet een hoop geregeld worden. Heb
je als ouder van een achtstegroeper deze avond gemist? Als het goed is heb je van Grietje Holleman en Arjen Rauwerdink een mail
ontvangen over de musical. Alle hulp is meer dan welkom. Het zou fijn zijn als alle ouders van de achtstejaars een steentje bij kunnen dragen op een manier die hem/haar goed past. De achtstejaars zijn ook al druk met hun schoolkeuze. Welke middelbare
school gaat het worden? In Culemborg zijn twee heel goede scholen en daar boffen we mee! Binnenkort hebben
onze bijna-schoolverlaters hier een gesprek met hun ouders en de stamgroepleider over.
Turnen
Met gym heeft een deel van de bovenbouw een turnclinic gehad van turnjuf Hilly. Zij heeft de kinderen o.a. geleerd
hoe je goed moet springen en landen en hoe je een goede handstand kunt maken. De vossen krijgen de clinic op 19
februari en 5 maart.
Project
Met project ontdekken we hoe het skelet in elkaar steekt. Welke botten en beenderen zijn er? Hoe heten al die botjes? Waar kun je wat vinden in je lichaam? Daarnaast hebben de kinderen een mini-cursus EHBO van 5 lessen gehad. Daar hebben zij o.a. geleerd hoe je iemand in een stabiele zijligging moet leggen en hoe je een goed verband
aanlegt. Handig en leerzaam!

05 Nieuws uit de Oudervereniging
Verkeersveiligheid
Het is gebleken dat er regelmatig onveilige verkeerssituaties ontstaan rondom het Praathuis. De OV
maakt zich zorgen dat er binnenkort misschien echt een (ernstig) ongeluk gaat gebeuren. De situatie
wordt veroorzaakt door de verschillende stromen verkeer van een naar het station, de middelbare
scholen, kinderopvang SKPC en het Praathuis. Daarnaast veroorzaken ouders met verkeerd geparkeerde auto’s bij het Praathuis gevaarlijke situaties. De OV vraagt alle ouders met klem om de auto’s
in een parkeervak op een van de parkeerterreinen rondom de school te parkeren en niet op
de stoep, bij de fietsenrekken of op de doorgang naar de SKPC, d.w.z. links of rechts van
het kunstwerk. Als je dit wel doet breng je onnodig andere fietsers en voetgangers in gevaar en bovendien riskeer je een boete. Laten we er met z’n allen een prettige en veilige situatie van proberen te
maken.
Projectopening
Wie-o-wie wil de coördinatie van de Projectopening op zich nemen? De vaste garde is dit jaar helaas verhinderd. Het is het idee dat
de coördinator samen met de andere hulpouders een toneelstukje en projectlied maken in het kader van het tweede project en
deze presenteren aan de kinderen van de onder-, midden- en bovenbouw. Dus wie wil zijn creativiteit aanspreken en vol enthousiasme deze taak oppakken?
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 27 maart om 20.00 uur bij een van de OV leden thuis.

06 Nieuws uit de Oudervereniging
De MR heeft de MR verkiezingen voorbereid om nieuwe kandidaten voor de oudergeleding te werven en ze aan jullie voor te stellen. We zijn erg blij dat zich enthousiaste mensen hebben gemeld en we hopen dat jullie allemaal je stem gaat uitbrengen voor de
nieuwe ouder-vertegenwoordigers aan de MR-tafel. Op 12 februari hebben we duidelijkheid over de uitslag en de nieuwe MR-leden
zich voorbereiden om het stokje volgend schooljaar over te nemen.
Verder hebben we in een kleinere groep en in afstemming met de Oudervereniging het onderwerp Ouderparticipatie wat dieper
‘doorgeploegd’; wat zijn succesfactoren, hoe is het evenwichtig, waar stagneert het momenteel? Dat onderwerp blijft altijd actueel
en nu helemaal, gezien de grote aandacht voor de tv-serie Luizenmoeder... al is de participizza nog niet gesignaleerd op het Praathuis.
Het jaarplan over 2017 is geëvalueerd en er is helderheid over welke zaken bereikt zijn en waarvoor nog aandacht nodig is. Ook is
het jaarplan 2018 besproken in de MR.
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07 Vrijwilligers voor docu gevraagd
De enthousiaste docu groep heeft de docu/bibliotheek helemaal geordend en alle boeken staan nu in het
schoolsysteem. De kinderen komen naar de docu toe om boeken te lenen en terug te brengen net als bij de
echte bieb. Dit doen de kinderen op momenten dat de docu bemand is met een ouder. De groep is op zoek
naar extra ouders. Wie wil hierin een bijdrage leveren?

08 Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 6 maart 2018.
Kopij kunt u tot 23 februari 2018 mailen naar
m.born@opo-r.nl

Studiedagen tot aan de zomervakantie
23-02-2018

alle kinderen vrij i.v.m. studiedag

21-03-2018

onderbouw vrij i.v.m. studiedag

20-04-2018

bovenbouw vrij i.v.m. studiedag

22-05-2018

alle kinderen vrij i.v.m. studiedag

23-05-2018

onderbouw vrij i.v.m. studiedag

08-06-2018

alle kinderen vrij i.v.m. studiedag

11-06-2018

onderbouw vrij i.v.m. studiedag

20-06-2018

onderbouw vrij i.v.m. studiedag

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

Email: praathuis@opo-r.nl
www.praathuis-culemborg.nl
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