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Na een heerlijke meivakantie zijn we gisteren allemaal weer goed begonnen. De laatste
periode van het schooljaar breekt alweer aan, altijd een volle en hectische periode.
Zo zijn we nog steeds volop bezig met ons Project Landschap en Omgeving en sluiten we
dat af met een spetterend projectfeest op 27 juni.
Onze achtstejaars zijn nu echt aan het aftellen en nemen langzaamaan afscheid van ’t
Praathuis. Ze zijn volop bezig met de musical dus dat belooft weer wat.
Ondertussen gaan we nog weer een ronde Cito-toetsen doen en komen er nog rapporten
aan voor de kinderen. En de zevendejaars krijgen nog hun potloodadvies.
Kortom: we zitten niet stil!
Binnenkort gaan we ook weer aan de slag met de samenstelling van de stamgroepen komend schooljaar. Altijd een gepuzzel en dat doen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
En dat allemaal binnen onze normale werkuren want we proberen echt serieus iets aan de
werkdruk te doen. Om dat kracht bij te zetten doen we op 30 mei mee aan de regionale
stakingsdag van het primair onderwijs. Niet vergeten!

02 Nieuws uit de onderbouw
Kuikens
En na de Paasdagen kregen wij kuikens in de groep. Deze keer waren het geen hele kleine
kuikentjes, maar al flinke kuikens. Ondanks dat deze kuikens al behoorlijk groot waren,
waren ze niet minder schattig en lief. In 3 groepen stonden bakken met daarin 2 kuikens
en de Apen liepen regelmatig bij de Leeuwen binnen, aangezien dat ook een beetje “hun”
kuikens waren. Na 2 weken voederen en vertroetelen zijn de dieren weer teruggebracht
naar de kinderboerderij.
Project “Landschap en omgeving”
In alle groepen kun je zien dat er hard gewerkt wordt aan het project. Niet alleen in de
groep, maar ook buiten in de tuintjes wordt er hard gewerkt en beleven de kinderen de
groei en bloei van plantjes en de kriebelbeestjes in de natuur. Regelmatig mogen de leidsters weer allerlei insecten en slakken bewonderen.
Bij de Nijlpaarden zijn een groep enthousiaste ouders weer begonnen om met de kinderen
in de tuin te werken. Na een paar uurtjes zelf “buffelen” om de tuin een beetje op orde te
krijgen, startte op vrijdag 13 april, het eerste tuingroepje. De tuin ziet er weer netjes uit en
de eerste zaailingen staan in de grond. Bedankt tuinouders, zonder jullie zouden de kinderen niet in de tuintjes kunnen werken!
Kleuterklets
Wende heeft de waterpokken.
Leroy: ”Heb ik ook gehad! Ik had er zelfs 1 op mijn pluum!”
We zijn buiten aan het spelen en Maartje moet naar het toilet. Ze is weer snel terug. “Juf,
bij de Leeuwen is de keukenrol op!” We gaan samen even een nieuwe rol toiletpapier ophangen.
Gesprekje over de namen van de kuikens en hoeveel er zullen komen. Als het maar 1 kuiken is, dan is dat wel zielig. Leroy: “Dan noemen we hem Sippie!”

www.praathuis-culemborg.nl

praathuis@opo-r.nl

03 Nieuws uit de middenbouw
Vragenuurtje kamp voor groep 2
Op woensdagmiddag 16 mei organiseren de stamgroepleerkrachten van de middenbouw een vragenuurtje over
het kamp voor de ouders van groep 2 kinderen. Ook de kinderen zijn welkom. Tijdens dit vragenuurtje zullen de
stamgroepleerkrachten informatie geven en antwoord geven op vragen. Als uw kind in groep 2 zit dan heeft u
reeds een uitnodiging ontvangen.

Wij verwelkomen in
de
onderbouw:
Olifanten:
Raf van der Groen
Nijlpaarden:
Lio Elsinga
Ona Middelkoop

Project “Landschap en omgeving”
Voor de vakantie hebben we de windrichting noord (natuur) afgesloten. We gaan nu verder met de windrichting
oost. De windrichting oost staat voor (On)weer. De aankomende weken gaan we aan de slag met het onderwerp
weer. We hopen antwoorden te vinden op verschillende vragen. Bijvoorbeeld wat is het weer? En waar komen
wolken vandaan?

04 Nieuws uit de Bovenbouw
Excursie
Op donderdag 31 mei gaan we op excursie naar park de Hoge Veluwe. Inmiddels hebben jullie daarover ook een
mail ontvangen met informatie en waarin we om ouderhulp vragen (nog erg welkom overigens). We gaan met de
bus naar Otterlo. Eenmaal daar bezoeken we het Museonder, gaan we op ontdekkingstocht en is er vast ook nog
tijd om lekker te spelen. Deze excursie past helemaal in ons project Landschap en omgeving, want de Hoge Veluwe is een uniek landschap waar je planten en dieren kunt vinden die je nergens anders in Nederland aantreft.
Waterland
We starten ook met het project Waterland. Een project dat gaat over een landschap wat dichterbij huis: Rivierenland en de uiterwaarden. In het project ‘Waterland’ ontdekken de leerlingen de verschillende rollen die water speelt in het Nederlands landschap en reflecteren daarop.
Er worden lessen op school én in de uiterwaarden georganiseerd. Daarnaast is er ook
een les beeldende vorming die wordt gegeven door een vakdocent bij Bolderburen.
Groep 8
Vlak voor de meivakantie hebben onze achtstejaars de cito eind-toets gemaakt. 3
dagen lang hebben ze gewerkt aan taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Nu is het wachten op de uitslag. Na de cito hebben de kinderen samen
frietjes gegeten, naast lekker ook heel gezellig. Na de meivakantie komt voor hen toch
dan echt het einde van de basisschool in zicht. De kinderen zullen dan iedere woensdag van 08.00 uur tot 12.00 uur uit de stamgroep zijn om in het diepste geheim te
werken aan de musical.
Bobo-feestavond
Wat later op de agenda dan voorafgaande jaren, maar onze Bobo-feestavond komt er weer aan. Op vrijdag 15
juni is het zover! Een feest met muziek, dans, lekkers en voor de liefhebbers een film of een spelletje en dat allemaal van 19.00 uur tot 21.30 uur op ’t Praathuis alleen voor bobo-ers! De uitnodiging verschijnt binnenkort.

05 Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Op maandag 4 juni 2018 start de 75e editie van de Avondvierdaagse in Culemborg. Vier dagen sportief
plezier met veel gezelligheid en op de laatste avond de eer en een welverdiende medaille! Natuurlijk
gaat Praathuis meedoen, voor de 29ste keer alweer. De middenbouw loopt 5 km en de bovenbouw
loopt 10 km.
Aan deze digitale nieuwsbrief is een informatiebrief toegevoegd over de organisatie van de Avondvierdaagse. Bij de nieuwsbrief zit ook een inschrijfformulier voor deelname.
Behalve sportieve kinderen, zoeken we ook de nodige hulpouders als meeloopouder of als pauzeplekouder. Ook dit inschrijfformulier zit bij de deze nieuwsbrief.
U kunt de inschrijfformulieren printen, invullen en samen met het inschrijfgeld op school inleveren.
Inschrijfdata: dinsdag 15 en woensdag 16 mei van 8.00-8.45 uur in het hoofdgebouw.
Voor het geval u niet kunt printen of voor het geval het formulier is zoekgeraakt zijn op de
inschrijfdata voldoende lege formulieren beschikbaar.
Gezocht: coördinator 4D werkgroep voor de periode 2018-2023.
Ruud van Uffelen (laatste jaar op ’t Praathuis)

Jenaplanschool
‘t Praathuis
Meerlaan 26
4103 XZ Culemborg

06 Volgende nieuwsbrief:

0345-514111

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 05 juni 2018.
Kopij kunt u tot 01 juni 2018 mailen naar
m.born@opo-r.nl

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