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In dit nummer:

We kijken terug op een hele fijne en goede start van het schooljaar. We zijn ambitieus begonnen, werken professioneel samen als team, leren van en met elkaar, genieten van onze
stamgroepen, kijken terug op een fantastisch kamp, voeren boeiende (ouder)kindgesprekken en zijn enthousiast begonnen aan ons project Communicatie.
Nu, begin november, zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor een mooie, gezellige
en sfeervolle decembermaand. Er komt een drukke periode aan maar wat genieten we daar
altijd van.
Op 12 november wordt het bestuur van onze Stichting OPO-R bezocht en bevraagd door de
onderwijsinspectie. Er worden vervolgens 4-5 scholen geselecteerd voor een schoolbezoek.
Die bezoeken vinden plaats in week 47, 48 en 49. Als ’t Praathuis een inspectiebezoek krijgt
informeren we jullie natuurlijk over de bevindingen daarvan. We zien een bezoek in ieder
geval met veel vertrouwen tegemoet, de afgelopen jaren hebben we heel hard gewerkt aan
de verdere ontwikkeling van de school. In de loop van 2019 zullen wij de inspectie in ieder
geval ook zelf uitnodigen op school omdat we de beoordeling “goed” willen aanvragen, de
hoogst haalbare beoordeling die de inspectie uitdeelt.
’t Praathuis is een Jenaplanschool en natuurlijk werken we ook hard aan het verder ontwikkelen van onze Jenaplan-identiteit. Als school maken wij deel uit van een Jenakerngroep,
een netwerk van Jenaplan-directeuren uit de regio. Wij hebben als Jenakerngroep besloten
om elkaar te gaan “auditeren” en elkaar te bevragen en feedback te geven op concrete
Jenaplan-essenties. Heel belangrijk en zeker ook heel leuk om ook op die manier het van en
met elkaar leren vorm te geven! Op 14 november worden wij bezocht door 2 directeuren
van andere Jenaplanscholen. We hebben ze gevraagd ons specifiek feedback te geven op
het zichtbaar maken van eigenaarschap in de school. Natuurlijk informeren we jullie over de
bevindingen van onze collega’s en delen we onze ervaringen.
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02 Nieuws uit de onderbouw

onderbouw:

Afscheid Carolien:

Olifanten:

Vrijdag voor de herfstvakantie heeft Carolien van de leeuwen afscheid genomen op ‘t Praathuis. De dag begon met een feestje in de leeuwengroep, maar om 9.00 uur werd Carolien
daar opgehaald door de hulpjes van de apen, nijlpaarden en olifanten. Zij namen Carolien en
de leeuwen mee naar de speelzaal die helemaal versierd was. Elke groep had een afscheidsliedje of dansje voor Carolien ingestudeerd en alle kinderen hadden een bloem voor haar geknutseld. Voor de verjaardagsstoel stond een grote mand klaar waar alle bloemen in pasten.
Aan het einde van deze viering zat de mand helemaal vol met prachtige bloemen.
Na dit gezamenlijke afscheidsfeestje had Carolien zelf nog een gezellige dag voorbereid voor
de leeuwen met bellenblaas, een lekkere traktatie, een spel met de parachute, het was een
onvergetelijke dag. Aan het einde van de dag kwamen veel ouders Carolien ook nog even de
hand schudden en bedanken voor de gezellige tijd bij de leeuwen, waarna het team haar tenslotte nog heeft uitgezwaaid. Graag bedanken Carolien ook hier nogmaals voor haar inzet op ‘t Praathuis.

Diederick Hemels
Leeuwen
Kike van der Velden
Apen:
Djinty de Groot

Startproject Communicatie:
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het project Communicatie. De kinderen hebben in de groep een PowerPoint
bekeken van een aflevering van de Fabeltjeskrant waarin, soms bijna onherkenbare stemmen van stamgroepleidsters, verteld werd over communicatie en een tweetal opdrachten.
In de hal staat de vakkenkast gevuld met materialen m.b.t. de Fabeltjeskrant en er hangen lijnen met daaraan
groepsvellen waar de kinderen zelf het nieuws van hun groep kunnen delen met de andere groepen. Ook in de groepen zijn we gestart met de herfst, de seizoenenboom, sporen van dieren…etc. zoals iedereen in de projectbrief heeft
kunnen lezen.
Open podium/weeksluiting:
Vrijdag 2 november vond de eerste weeksluiting/open podium van dit schooljaar plaats en alle onderbouwgroepen
waren aan de beurt. De Apen namen de aftrap met het uitspelen van een verhaal van de boze heks. Er kwam een
groot feest voor iedereen in het bos, maar de heks wilde niet meedoen. Uiteindelijk heeft haas haar zover gekregen
en werd het een leuk feest waarbij de heks een megataart toverde voor iedereen.
De Leeuwen hebben hele lenige kinderen in de groep. Want zij begonnen met een geweldige koprol op de mat.
Daarna waren er “kontdraaiers”, balletmeisjes en met alle Leeuwen een versje over een spinnetje.
Na de Leeuwen kwamen de Nijlpaarden waar Tamen de muziekmeester was en zelfverzonnen herfstwoorden voorlas, die de kinderen, jongsten met muziekinstrumentjes en oudsten in hun handenklappend, in lettergrepen moesten
naklappen/spelen. Daarna kwam het lied van 6 heksen die om een ketel dansen en een lekker soepje maken.
Na het proeven van de soep verdween er steeds 1, maar gelukkig kwamen ze aan het einde allemaal FLOEPS weer
terug. De Olifanten lieten o.a. een fitdansje zien en sloten af met een meditatie waarna iedereen volledig ZEN het
weekend kon gaan vieren.
Kleuterklets:
* Ila: “Ik vind Maartje al echt een grote meid worden!”
* Sven: “Ik ga later een grasmaaier uitvinden die luizen dood kan maken!”
* Suze: “Ik vond het toneelstukje van de oude eeuw heel leuk!”
* Tamen: “Ik kan wel tot 99 tellen, maar niet tot 100!”
* We houden een ouder/kind gesprekje en Irene vraagt aan Sven of hij het spannend vindt.
Sven kijkt eens bedenkelijk en zegt dan: “Zolang het niet bijt, vind ik het niet eng!”
* Gesprekje over bladeren: “Wat zijn die streepjes op het blad dan?
Tamen: “Dat is om het blad stevig te houden!”
“Maar hoe heten die dan?”
Spaken.
Verlengselstukken.
* We hebben muziekles van Marieke met haar gitaar.
Hille: “Kun je er ook mee rocken?”
* Mae: “Mijn sok is naar beneden gevallen!”
* We maken een vriendenmuts en tekenen daar allemaal vriendjes en vriendinnetjes op.
Jack tegen Ila: “Je moet mijn lijf wel bruin maken, want ik zit nogal vaak in de zon!”
* We hebben luizen gekriebeld en de moeders vragen of iedereen is geweest.
Jens steekt zijn vinger op en de kriebelmoeder vraagt of hij nog niet geweest is.
Jens: “Jawel, maar mag ik nog een keer?” Dat mocht!
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03 Nieuws uit de middenbouw
Project communicatie
Wat hebben we genoten van een spetterende opening van
het nieuwe project. Alle stamgroepen hebben een kaart gekregen met daarop een eigen e-mailadres. Gedurende het
project kunnen we ook via deze weg gaan communiceren
met andere stamgroepen. Daarnaast hebben we ook een
filmpje gekeken van de Fabeltjeskrant (met hele leuke stemmen van de stamgroepleerkrachten). Inmiddels weten we
ook waar de naam “ ’t Praathuis” vandaan komt. De kinderen
kunnen u dat vast vertellen!
De aankomende periode gaan we aan het werk met de communicatie in de natuur. We gaan weer veel leuke dingen
doen. Dat gaan we nog niet verklappen maar u kunt er vast
wat over terug lezen in de volgende nieuwsbrief.
Theaterlessen
De afgelopen weken hebben de kinderen theaterlessen van Sandra van Wijk gekregen. De kinderen hebben geleerd hoe je het
toneel op komt lopen, wat je moet doen als je in de coulisse moet wachten. Het was heel interessant om aan deze theaterlessen mee te doen.
Muzieklessen
Dit schooljaar werken wij met de Muziekimpuls. Om de week krijgen de stamgroepen een muziekles aangeboden door o.a. Marieke Moraal. De week daarop geven de stamgroepleerkrachten zelf een muziekles. De afgelopen week hebben de kinderen
muziek gemaakt met trommels.

04 Nieuws uit de bovenbouw
Project communicatie
Na de herfstvakantie zijn we gestart met project communicatie. In de bovenbouw volgen we ook de lessenserie ‘Veelkleurig
Nederland’ van de Bredeschool. Het programma ‘Veelkleurig Nederland’ maakt deel uit van het jaarthema Typisch Nederlands. Daarin onderzoeken leerlingen de fysieke en culturele kenmerken van Nederland en reflecteren daarop. De leerlingen
ontdekken welke groepen Nederlanders er zijn, waarom ze hierheen zijn gekomen en hoe de multiculturele samenleving er
tegenwoordig uitziet. Spelenderwijs leren ze iets over hun eigen familie en hun cultuur. Zo hebben we al onderzocht waar
een achternaam vandaan kan komen en waarom iedereen er één heeft. Andere thema’s die binnen het project communicatie aan bod zullen komen zijn o.a. : social media, vroeger en nu en de natuur.
Voorleeswedstrijd
Dit jaar kunnen 7e en 8e jaars weer meedoen met de voorleeswedstrijd. Deze week wordt in de stamgroep bepaald wie de
beste voorlezer is en op 16 november zullen de drie groepskampioenen het tegen elkaar opnemen. De winnaar zal onze
school dan vertegenwoordigen in een spannende finale tegen deelnemers van andere Culemborgse scholen en wellicht
daarna zelfs door naar de provinciale ronde?
VO
Voor onze 8e jaars komt het langzaamaan al wat dichterbij….het Voortgezet Onderwijs. Samen met hun stamgroepleider en
hun vaders en moeders hebben zij gepraat over die nieuwe en spannende tijd die eraan komt. In november gaan ze de
open dagen bezoeken en gaan we ook wat proeflesjes volgen.
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05 Nieuws uit de OV
Nieuw OV lid gezocht
Wie vindt het leuk om te helpen met de organisatie van de schoolbrede ouderhulp en het innen
van de ouderbijdrage op het Praathuis? De OV bestaat nu uit 5 leden en we vergaderen 6x per
schooljaar een avond van 20.00 tot 22.00 uur bij een van de OV leden thuis, wat meestal heel erg
gezellig is. Je bent welkom om een keer een vergadering bij te wonen. Voor meer informatie of
aanmelding kan je contact opnemen met de OV via onderstaand mailadres of telefoonnummer.
Ouderhulp
Wat fijn dat zoveel ouders zich hebben aangemeld voor de schoolbrede ouderhulp! We zoeken nu alleen nog enthousiaste ouders die willen helpen bij het Praathuiscafé op vrijdagmiddag als je kind weeksluiting heeft. Vooral ouders uit de onderbouw
kunnen we nog goed gebruiken.
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. Wil
je je aanmelden dan kan dat via onderstaand mailadres of telefoonnummer van de OV.
Ouderbijdrage
Wat fijn dat al zoveel ouders de ouderbijdrage hebben overgemaakt! Daar zijn we erg blij mee, want dan kunnen we weer een
hoop extra leuke dingen voor de kinderen van organiseren, zoals Kerst, St Klaas, het Lente ontbijt etc.
Mocht je de vrijwillige bijdrage van €40 per kind nog niet overgemaakt hebben, dan kan dat natuurlijk nog via NL 45 INGB
0008 843 573 t.n.v. ’t Praathuis te Culemborg o.v.v. de naam en stamgroep van het kind. Of via een incasso formulier dat je
kind mee naar huis heeft gekregen. Alvast hartelijk bedankt. 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.
Gezonde traktatie Tip; Watermeloenpizza
Watermeloenpizza dus. Heel gezond, heel tof. Het moment dat je kind ‘s ochtends het schoolplein op loopt met een stapel pizzadozen in zijn armen is het sjouwen met die enorme watermeloen meer dan waard.
Regel bij je plaatselijke pizzeria wat pizzadozen. Beleg de schijven watermeloen met fruit en voilà.
Verdeel elke schijf in zes parten (de meloen zelf heeft al een partjespatroon). Leg de zes parten in een pizzadoos, en beleg met
de komkommer, mango en bessen. Ander fruit kan ook, felle kleuren en veel contrast werken het best. Amandel of kokosschaafsel zou het goed doen als geraspte kaas.
Voor andere gezonde traktaties kan je googlen op “gezonde traktaties”.
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Benodigdheden voor 30 traktaties



1 flinke, langwerpige watermeloen. Een halve kan misschien ook: je moet uit het middenstuk 5 dikke plakken van 2 cm kunnen snij-

den.



1 komkommer, in plakjes



1 mango, in blokjes

doosje bosbessen
en verder:



5 pizzadozen



bakpapier

groot mes
Bereiding
Beleg de bodem van de pizzadozen met bakpapier (tegen het lekken). Snij 5 schijven van ongeveer 2 cm dik van de meloen. Dit gaat het
best met een groot mes. Ik deed het buiten en op een groot dienblad, want het sap stroomt rijkelijk.
Verdeel elke schijf in zes parten (de meloen zelf heeft al een partjespatroon). Leg de zes parten in een pizzadoos, en beleg met
de komkommer, mango en bessen. Ander fruit kan ook, felle kleuren en veel contrast werken het best. Amandel of kokosschaafsel zou het
goed doen als geraspte kaas.
Voor andere gezonde traktaties kan je googlen op “gezonde traktaties”.
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 Dolfijnen), Nina de Hondt (Finn Vossen en Juna Kikkers) en Kjeld Verhoeven (Noor
Panters).
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06 Volgende nieuwsbrief:

4103 XZ Culemborg
0345-514111

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 4 december
2018.
Kopij kunt u tot 30 november 2018 mailen naar
w.blankestijn@opo-r.nl
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