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01 Van de directie

Agenda

De allereerste nieuwsbrief van dit jaar! Nadat we allemaal (ja, echt allemaal!) goed waren
teruggekomen van vakantie zijn we vorige week begonnen met de laatste voorbereidingen
voor het nieuwe jaar. We hebben kennisgemaakt met onze nieuwe collega’s en hen welkom
geheten in ons team. We hebben een ontspannen week gehad maar echt leuk wordt het
natuurlijk pas als de kinderen en ouders er weer zijn. Op maandag hangt er dan meteen
weer een heerlijke bruisende energie in de school. De kinderen hadden er over het algemeen weer heel veel zin in. Natuurlijk was het voor sommige kinderen ook spannend: een
nieuwe juf, een nieuwe stamgroep en soms zelfs een hele nieuwe school. We wensen iedereen een heel goed, leuk en leerzaam schooljaar toe!
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Afgelopen maandag hebben we onze jaaropening gehad. We hebben Mieke en Merle, onze
nieuwe stamgroepleiders, voorgesteld aan alle kinderen, gezongen voor de jarigen en ons
verkeersproject geopend. Hierover verderop in deze nieuwsbrief meer. Afgelopen vrijdag
hebben we gelukkig veel ouders mogen begroeten in het Praathuiscafe. Goed om zo samen
het jaar te openen! En daarmee kwam een eind aan de eerste schoolweek.
De komende weken staan in het teken van kennismaking in de groepen, groepsvorming,
opstarten van blokuren etc en voorbereidingen van het kamp! Op 1 oktober vertrekt de
middenbouw, gevolgd door de bovenbouw op 3 oktober. Leuk!
Zoals jullie weten heeft Margreet van den Born, die onze leerling-administratie verzorgde,
onze school verlaten. Gelukkig hebben we in Winnie Blankestijn een goede opvolger gevonden. Van harte welkom Winnie!
Ellen van der Ligt
Directeur

02 Nieuws uit de onderbouw
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De appelboom in de nijlpaardentuin heeft heel veel appels en er liggen er ook al flink wat op
de grond. Samen met een aantal moeders hebben de kinderen heerlijke appelflappen gemaakt, die de moeder van Aline thuis heeft afgebakken.
‘sMiddags hebben we de appelflappen lekker opgesmikkeld.
Wat een gezellige afsluiting van de eerste week!
Kleuterklets:



Hille: “ Weet je, ik was vroeger heel schattig!”
Aline: “ Ik vind je nog steeds heel schattig!”



Tamen tegen zijn moeder: “jij hebt eigenlijk hele lange haren he?
Maar dat kun je niet zien want je hebt nu een knots.”



Nika: “Weet je wat ik nog meer heb gedaan?”.
Irene: “Nee, vertel eens”.
Nika: “Dat weet ik niet meer, ik vertel het de volgende keer!”

www.praathuis-culemborg.nl

praathuis@opo-r.nl

Wij verwelkomen in
de
onderbouw:
Olifanten:
Roemer van Sante
Leeuwen
Nils Coumou
Nijlpaarden:
Mae van Rooijen

03 Nieuws uit de middenbouw
Start nieuw schooljaar.
De eerste week zit er al weer op. Het was fijn om iedereen na 6 weken weer te zien. En wat zijn de
kinderen gegroeid, ze lijken wel 10 centimeter langer. Wat een leuke en gezellige stamgroepen hebben
wij in de middenbouw. In de stamgroepen hebben we veel gewerkt aan groepsvorming en ons groepsdier. Volgende week werken en leren we ook nog over ons groepsdier. Daarna maken we een overgang
naar het kampthema ‘De Gouden Eeuw’.
Lijn 3 (leesmethode groep 3)
Aan het begin van elk thema krijgen de ouders van de derdejaars een ouderbrief per mail toegestuurd.
Zo bent u op de hoogte van wat de kinderen gaan leren
en hoe u hier thuis mee om kunt gaan.
Etui
We hebben gemerkt dat nog niet alle kinderen een etui
hebben. Wij willen u nogmaals vragen om de kinderen
een etui (of pennenbakje) mee naar school te geven. Zo
bevorderen we de zelfstandigheid bij de kinderen en houden ze het overzicht in hun laatjes.

04 Nieuws uit de Bovenbouw
Hoera….een nieuw schooljaar!
De vakantie is voorbijgevlogen en inmiddels zijn we alweer aan de derde schoolweek begonnen. We zijn het jaar in
de bobo goed gestart. Wat was het fijn om elkaar weer te zien! De eerste week hebben we veel groepsactiviteiten
gedaan. We moeten elkaar tenslotte goed leren kennen. Langzaamaan starten we ook rekenen, taal, spelling en de
andere vakken op. Voor onze zesdejaars zijn er veel nieuwe dingen te ontdekken. Gelukkig zijn de zevende - en
achtstejaars altijd bereid om te helpen. Het is voor iedereen nog een beetje zoeken en gelukkig is daar ook tijd en
ruimte voor. De zevendejaars zetten voorzichtig hun eerste stapjes richting het voortgezet onderwijs. Voor onze
achtstejaars is het spannend, zij gaan hun allerlaatste Praathuisjaar in en de keuze voor een middelbare school
wordt gemaakt. Onze bovenbouwers hebben in ieder geval veel zin in het nieuwe schooljaar! In de laatste week
van de vakantie hebben jullie een brief ontvangen over de start van het schooljaar. We hopen dat deze informatie
jullie en de kinderen een beetje op weg heeft geholpen. Vragen stellen kan natuurlijk altijd, per mail, na schooltijd
of op de stamgroepavond.
Stamgroepavond
Op donderdagavond 13 september is de jaarlijkse stamgroepavond van de bobo. Inmiddels hebben jullie de uitnodiging per mail ontvangen. We hopen alle ouders die avond te mogen ontmoeten, want er is veel te vertellen en de
gelegenheid om vragen te stellen.
Kringen
In de bovenbouw houden de kinderen drie kringen per jaar. Leerlingen kunnen er dit jaar ook voor kiezen om de
hobbykring (groep 6,7) en de verslagkring (groep 8) samen te doen. Dat vraagt om planning, organisatie en samenwerking van de kinderen en dat is een goede vaardigheid om te ontwikkelen met het oog op het voortgezet
onderwijs. Op de stamgroepavond vertellen we hier nog het één en ander over. Het kringenrooster wordt eerdaags
door de stamgroepleiders gemaild of hebben de kinderen al reeds ontvangen. Vanzelfsprekend ontvangen jullie
daarbij ook de uitleg van de kringen. Zet de data van de kringen goed in de agenda of kalender, zodat de kinderen
op tijd kunnen beginnen en op de juiste datum alle benodigde spullen mee naar school nemen.
Sloffen
We hebben op ’t Praathuis een heerlijk plein met allerlei geweldige plekken om te ontdekken, te ontmoeten en te
spelen. Dit plein zorgt ook wel voor veel troep in de lokalen. Mede daarom dragen we sloffen in de bobo. Op de
gangen voor de kapstok is ruimte gemaakt om de schoenen te parkeren en in te wisselen voor een paar sloffen.
Het kan natuurlijk zijn dat een kind gebaat is bij het dragen van een speciaal soort schoen of zooltje, voor deze
kinderen geldt natuurlijk dat gezondheid (en welbevinden) voorop staat. Laat dit dan even weten aan de stamgroepleider.
Kamp
Over een paar weken gaan we al op kamp. Het thema van dit jaar is “de Gouden Eeuw”. Welke activiteiten zullen
we allemaal gaan doen en wat voor spannend en grappig verhaal staat ons te wachten? Natuurlijk zijn we ook erg
benieuwd naar het kamplied! Het belooft in ieder geval weer een fantastisch kamp te worden.
Tot slot
Wij vinden het erg prettig dat ouders ons weten te vinden. Loop gerust binnen om een afspraak te maken of om
iets te vragen. Wij wensen jullie allemaal, ouders en leerlingen, een heel fijn, leerzaam en vooral gezellig schooljaar
toe.
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05 Nieuws uit de OV
Jaaropening
Het extra Praathuiscafé als jaaropening was weer een succes. Er waren best wat nieuwe ouders aanwezig en er werden al nieuwe contacten gelegd. Ook hebben er al heel wat ouders zich ingeschreven voor de schoolbrede ouderhulp.
Natuurlijk kan dat de aankomende twee weken ook nog door middel van de inschrijfformulieren die in de grote hal
hangen. Alleen door enthousiaste ouderhulp kan ’t Praathuis zo’n leuk en gevarieerd (feest)programma voor de kinderen realiseren, denk aan het Sinterklaas feest, Kerst, het Lente ontbijt etc., etc.
Verkeeractie
De OV is erg enthousiast over de samenwerking tussen de kinderen, de ouders van het Praathuis, het team, maar ook
de samenwerking met de Wijkagent, omwonenden, SKPC en ElkWelzijn om de verkeersituatie rondom de ‘t Praathuis
zo veilig mogelijk te maken.
Algemene Leden Vergadering
Graag nodigt de OV alle ouders uit voor de ALV op dinsdag avond 9 oktober. De OV zal hier onder andere de financiën verantwoorden.
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 Dolfijnen), Nina de Hondt (Finn Vossen en Juna Kikkers) en Kjeld Verhoeven (Noor Panters).

06 Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 2 oktober 2018.
Kopij kunt u tot 28 september 2018 mailen naar
w.blankestijn@opo-r.nl
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Meerlaan 26
4103 XZ Culemborg
0345-514111
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