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De kop is eraf en in alle stamgroepen wordt hard gewerkt. Naast de “gewone” dingen merken we in de midden- en bovenbouw dat het project “Gouden Eeuw” heel erg leeft bij de
kinderen. Vandaag gaat de middenbouw op kamp, gevolgd door de bovenbouw op woensdag. De sfeer zit er zeker sinds vorige week, na de toneelvoorstelling, goed in. Wat een
geweldige voorstelling hebben de ouders weer gemaakt, chapeau voor jullie! In de onderbouw wordt er in de 4 stamgroepen gewerkt met het thema van het groepsdier. Merle en
Mieke hebben een goede start gemaakt bij de Leeuwen en de Olifanten en daar zijn we blij
mee.
Nog een paar weken en dan gaan we lekker genieten van de herfstvakantie!
Tevredenheidsonderzoek:
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden maar we zijn druk bezig met de resultaten van het
tevredenheidsonderzoek. Dit hebben we in april afgenomen onder ouders, kinderen uit de
bovenbouw en medewerkers. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage en deze is inmiddels in het team besproken. Deze maand komt het onderzoek aan de orde in de MR en
daarna rapporteren we naar alle ouders. We mogen in ieder geval weer trots zijn op de
resultaten en dat zijn we dan ook!
Inschrijven broertjes en zusjes:
We hebben alle ouders hierover al gemaild maar een herinnering kan geen kwaad: denken
jullie aan het inschrijven van broertjes en zusjes die nog 4 moeten worden? Zeker voor dit
schooljaar gaan de inschrijvingen enorm hard en zien we dat we nog maar beperkt plek
hebben. We snappen dat dit in de waan van alledag dingen zijn die er snel tussendoor glippen maar als je zeker wilt zijn van een plekje, wacht dan niet en schrijf je kind in!
Overblijven:
Een van de schooleigen aspecten van ’t Praathuis is het overblijven. Sinds jaar en dag verzorgen ouders de overblijf en de pleinwacht op school. Heel bijzonder voor iedereen. Voor
ouders om op die manier een kijkje in de keuken van de groep te kunnen nemen. Voor de
kinderen omdat het leuk is als papa of mama (of opa en oma) op school zijn en omdat het
hen een veilige situatie biedt tijdens het buitenspelen. En voor het team omdat het ons in
de gelegenheid stelt samen te lunchen, even te ontspannen en weer op te laden voor de
rest van de dag.
We merken ook dat we het allemaal steeds drukker krijgen. En dat we daardoor soms dingen vergeten. Het overblijven is ook zo’n ding. Het laatste jaar merken we vaker dat ouders
vergeten over te blijven. En dat terwijl ouders hier echt de spin in het web zijn. Jaren geleden is een systeem in het leven geroepen waar afgesproken is dat ouders onderling ruilen
als ze een keer niet kunnen. Iemand die de overblijf vergeet krijgt de eerste keer een herinnering. Vanaf de tweede keer schrijven wij een “boete” uit. Het geld dat hierdoor binnenkomt wordt besteed aan de aanschaf van nieuwe buitenspeelmaterialen waardoor de kinderen ook hier uiteindelijk van profiteren.
Vanaf dit schooljaar gaan we deze afspraken weer strakker handhaven. Houd het overblijfrooster dus goed in de gaten!
Ellen van der Ligt
Directeur
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Wij verwelkomen in de
onderbouw:
Olifanten:
Femke Bikker
Noah Schakel
Leeuwen
Aurora de Winter
Noud van Veen
Nijlpaarden:
Ryan Keijzer
Apen:
Fiene Bouwhuijzen
Imme van de Groep

02 Nieuws uit de onderbouw
Ouder/kindgesprekken:
Nadat vorig schooljaar de mibo en bobo gestart zijn met ouder/kindgesprekken, gaan wij deze,
zoals uitgelegd op de stamgroepavond, ook in de onderbouw voeren.
Met de kinderen van groep 1 doen wij dat onder schooltijd zonder bijzijn van ouders, met groep 2
doen wij dat na schooltijd in het bijzijn van de ouder(s).
De intekenlijst voor deze gesprekjes van 15 min. komen op vrijdag 5 oktober bij de groep te hangen. (In het hoofdgebouw naast de deur, in de dependance op het prikbord in de gang).
Nog niet alle formulieren zijn ingevuld weer ingeleverd, dus bij deze het verzoek dit deze week
nog te doen.
Kamp:
Ondanks dat de onderbouw nog niet op kamp gaat worden zij er natuurlijk wel bij betrokken.
Soms gaat een papa of mama met een ouder broertje of zusje mee zodat het thuis ook allemaal
een beetje anders gaat dan gebruikelijk.
Zo hebben wij vorige week al mogen genieten van een deel van het toneelstuk dat de ouders
gaan spelen voor de mibo op het kamp.
De kleuters hebben vol verwondering zitten kijken en genoten van de deftige barones en haar wat
minder deftige dochter. Wij weten zeker dat de mibo hier ook erg van zal gaan genieten.
Op maandag hebben wij de mibo uitgezwaaid en vanochtend de bobo. En dan is de school dus
van ons! Wij gaan alle lokalen en ruimtes door en bekijken van alles dat er hangt en staat. Zo
leren wij ook alvast een beetje over de VOC en de Gouden Eeuw.

Kinderboekenweek:
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek.
Het thema dit jaar is: Vriendschap “Kom erbij!” Dit thema sluit mooi aan bij 1 van onze Praathuisregels: “Voor groot en klein zullen wij aardig zijn!”, een afspraak waar dagelijks in de groep over
gesproken wordt.
We gaan weer extra veel voorlezen en de kinderen mogen in deze periode hun lievelingsprentenboek meenemen (voorzien van naam).
Ook krijgen de kinderen uitleg over de schoolbibliotheek in het hoofdgebouw- zodat ze weten
waar ze de boeken kunnen lenen wanneer ze in de mibo komen.
Dierendag:
Donderdag 4 oktober is het natuurlijk Dierendag en mogen de kinderen hun
lievelings-(knuffel)dier meenemen en daarover vertellen.
Muzieklessen:
Vanaf dinsdag 9 oktober krijgen wij regelmatig muziekles van een vakleerkracht,
Marieke Moraal, zij is al bekend bij de groepen van de mibo. Zij probeert met
haar lessen ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij onze projecten en wij kijken er nu al naar uit!
Project Communicatie:
Op 30 oktober openen we het project Communicatie. Voor de herfstvakantie ontvangt u een projectbrief waarin staat hoe ons eerste sub-project “Communicatie in de natuur” eruit gaat zien en
wat voor spulletjes wij daarvoor nodig hebben. Dus let op de post!
Kleuterklets:
*
Jack tegen 2 vriendjes tijdens het spelen met de Kapla: ”Check this babe!”
*
Zyara laat een potje met een diertje aan Mieke zien: “Kijk eens, een pis!”
*
Sven heeft een nieuw kapsel en Irene zegt dat het erg mooi staat.
Sven: “Dat heeft mijn vader met de mondeuse gedaan!”
*
Hille: “Mijn papa kan zo boos worden dat hij een rood gezicht krijgt!”
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03 Nieuws uit de middenbouw
Project Dirk:
De afgelopen tijd zijn we naast het kamp thema ook druk geweest met het thema Dirk. Dirk is een jongen die leefde
in de middeleeuwen. De stamgroepen hebben een rondleiding door Culemborg gehad en kunnen nu heel veel over de
geschiedenis vertellen. Daarnaast hebben we ook een mediales gehad waarbij de kinderen geleerd hebben om een
eigen Powerpoint presentatie te maken. Als laatste krijgen de kinderen dramalessen van theaterjuf Sandra van Wijk.
De kinderen vonden dit project erg interessant.
De Gouden Eeuw:
Na het kamp zullen we nog even verder gaan met het kampthema de Gouden Eeuw. Na de herfstvakantie starten we
met het project Communicatie. In week 40 gaat ook de Kinderboekenweek van start. Echter zijn de middenbouwgroepen dan op kamp. Wij zullen dit jaar daarom niet werken aan het Kinderboekenweek thema. Wij verplaatsen dit naar
de Nationale Voorleesdagen eind januari 2019.

04 Nieuws uit de bovenbouw
Kamp:
Ons kamp staat voor de deur te trappelen en daar zijn we in de bovenbouw erg druk mee.
Waar gaan we slapen? Wat gaan we doen? Waar zal het toneelstuk deze keer over gaan? De
opening van het kamp was geweldig en werkte enorm op de lachspieren. De kinderen zijn
erg benieuwd naar de rest van het verhaal. De weersvoorspellingen zijn redelijk gunstig en
daar zijn wij natuurlijk erg blij mee, want op kamp gebeurt veel buiten. We gaan spelen in
de duinen, workshops doen en allerlei sport- en spelactiviteiten. Daarnaast wordt er ook
lekker veel gespeeld in de speeltuin en op het sportveld. Gelukkig hebben de kinderen het
hele weekend om uit te rusten.
Keep it clean:
Op vrijdag 21 september zijn de Vossen naar de Gelderlandfabriek geweest. Na een korte uitleg zijn de kinderen meteen aan
de slag gegaan. Een groepje heeft van plastic doppen op een kunstwerk geschroefd (wat nu te bewonderen is op de rotonde). Een ander groepje heeft van plastic flesjes een visje of een kwal gemaakt en een derde groepje een gezellige lichtslinger voor in de school. Van zwerfvuil kun je de mooiste dingen maken! De belangrijkste les is natuurlijk dat plastic afval goed
gescheiden moet worden en niet zomaar buiten op straat of in de natuur belandt. Rondom het Praathuis is door een grote
groep kinderen ook flink schoongemaakt en is het gebied weer een tijdje afvalvrij.

05 Nieuws uit de OV
Nieuw OV lid gezocht
De OV is op zoek naar een nieuw lid om ons team te versterken. De Oudervereniging bestaat nu uit 5 leden en houdt
zich voornamelijk bezig met de organisatie van de schoolbrede ouderhulp op ’t Praathuis en het innen van de ouderbijdrage. We vergaderen 6 keer per jaar van 20.00 tot 22.00 uur bij een van de OV leden thuis en dat is meestal super
gezellig. Je bent welkom om bij de eerstvolgende vergadering op dinsdag 30 oktober aan te schuiven om te kijken of het
bij je past. Voor meer informatie of aanmelding kan je contact opnemen met de OV via onderstaand mailadres of telefoonnummer.
Ouderhulp:
Wat fijn dat zoveel ouders zich zo enthousiast hebben aangemeld voor de schoolbrede ouderhulp! Door ouderhulp kunnen we samen ’t Praathuis de leukste school van Culemborg maken en houden! Er is nu alleen nog ouderhulp nodig voor
het ’t Praathuiscafé, het Projectfeest en het Documentatiecentrum.
Het Praathuiscafé is op vrijdagmiddag na de weeksluiting van je kind, zodat de ouders na de weeksluiting gezellig met
elkaar een kop thee/ koffie kunnen drinken. Je bent om 13.00 uur aanwezig om de koffie en thee te zetten, deelt samen
met een aantal kinderen van groep acht de koffie en thee uit en ruimt na het ’t Praathuiscafé om 14.30 uur samen de
spulletjes weer op.
Het projectfeest is een feestelijke afsluiting van het tweede project. Er zijn hulpouders nodig voor een brainstorm, de
organisatie en de activiteiten zelf (vaak creatieve workshops) op woensdagochtend 3 juli 2019.
Tenslotte is er nog ouderhulp nodig voor het wegwijs maken van de kinderen in het documentatie centrum en voor het
up-to-date houden.
Wil je je aanmelden dan kan dat via onderstaand mailadres of telefoonnummer van de OV.
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Ouderbijdrage:
De week van de ouderbijdrage komt er weer aan. De OV vraagt de ouders om
een (vrijwillige) bijdrage van €40 per kind om extra activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Het lente ontbijt te kunnen organiseren en financieren. De OV
verzoekt alle ouders vriendelijk om de ouderbijdrage over te maken op NL 45
INGB 0008 843 573 t.n.v. ’t Praathuis te Culemborg o.v.v. de naam en
stamgroep van het kind.
De ouderbijdrage kan ook betaald worden via een incasso formulier. De OV zal
met deze formulieren in de week na de herfstvakantie (29 t/m 2 nov) in
de grote hal staan. Voor vragen en of opmerkingen over de ouderbijdrage kan
je contact opnemen met Kjeld Verhoeven, via k.verhoeven@me.com.
Gezonde traktaties:
De OV wil graag gezonde traktaties stimuleren vandaar dat er verschillende inspirerende boeken met gezonde traktaties te vinden zijn op de koffie- en thee kar tijdens ’t Praathuiscafé of de boeken zijn te vinden boven op de keukenkastjes in de lerarenkamer.
Een lekkere traktatie is bijvoorbeeld bananencake. Lekker
en super simpel.
Nodig:
50 gram dadels zonder pit
3 rijpe bananen
3 eieren
100 gram amandelmeel (of volkoren spelt of tarwemeel)
50 gram havermeel (of fijngemalen havermout)
1,5 tl bakpoeder
50 gram ongebrande noten naar keuze, fijngehakt.
De oven voorverwarmen op 180 graden. Mix in de blender de dadels, bananen zodat er een glad mengsel ontstaat.
Klop in een andere kom de eieren met een snufje zout, en voeg hier de bananenpuree aan toe. Voeg hier het amandelmeel (of speltmeel), havermeel en bakpoeder aan toe, en roer ten slotte de gehakte noten door het beslag. Dan
de cakevorm invetten, beslag in bakvorm en 45 min in de oven. Als je een satéprikker in de cake kan prikken en hij
komt er droog uit, dan is je cake klaar. Eet smakelijk!
Voor andere gezonde traktaties kan je bijvoorbeeld kijken op: www.gezonde-traktaties.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 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).
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06 Volgende nieuwsbrief:

Meerlaan 26
4103 XZ Culemborg

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 6 november
2018.

0345-514111

Kopij kunt u tot 2 november 2018 mailen naar
w.blankestijn@opo-r.nl
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