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AGENDA
maandag

15 januari

dinsdag
woensdag
donderdag

16 januari
17 januari
18 januari

dinsdag
maandag
dinsdag

23 januari
29 januari
30 januari

weekopening, juf Liesbeth
afstudeergesprek bewegingsonderwijs, juf Wllianne
stuurgroep Kindcentrum Creil, 17.30 u.
observatie en studiemiddag KPC vanaf 10.30 u., team
open Dag Aeres (voorheen Groenhorst)
bezoek Aeres, groep 8. Vertrek 8.05 u.
informatie Snappet, team 15.30 u.
Open Dag Vakcollege
Open Dag Bonifatius Mavo
Open Dag Emelwerda College

Godsdienst
Het thema voor de komende weken is ‘Jij verandert mij” De bijbel leert ons dat je je nooit bij ner
hoeft te leggen dat alles blijft zoals het is. Er is altijd een nieuw begin mogelijk. Jezus leert ons dat,
maar we kunnen het ook tegen elkaar zeggen en doen. Je kunt elkaar de kans geven om een nieuw
begin te maken. Daarvoor is soms wat geduld nodig, vertrouwen in elkaar. Als dat er is, is er veel
mogelijk.
Bij de Jordaan roept Johannes de Doper mensen op om een nieuw begin te maken. Hij doopt ze
onder in het water, zodat ze verkeerde dingen achter zich kunnen laten. Later horen we hoe een paar
vissers met Jezus meegaan om hem te helpen. Ook gaat het over zieken die beter worden, zaad dat
gaat groeien en een storm die gaat liggen: allemaal voorbeelden van hoe dingen kunnen veranderen.
Juist in het begin van een nieuw jaar is het mooi om stil te staan bij wat kan veranderen. Kinderen
veranderen voortdurend. Ze groeien, ontwikkelen zich, maken nieuwe dingen mee. Maar ook voor
volwassenen geldt dat er veel kan veranderen. Misschien is het mooi om in deze periode eens stil te
staan bij de vraag, hoe uw kind ú verandert. Maken uw kinderen een ander mens van u? En zijn er

veranderingen die u nog wat meer kans zou kunnen geven? De bijbelverhalen laten zien dat we daar
elke dag een nieuwe kans voor krijgen!
De komende week is het thema: Ik weet wie je bent. De verhalen zijn uit Marcus 1: 1-8, 14-20 en 21-28
Hoofdluis
Afgelopen woensdag werden, zoals na elke vakantie, de haren van de kinderen gecontroleerd op
hoofdluis. Gelukkig werd er geen enkel beestje aangetroffen, net zo als op Fondali en de
peuterspeelzaal. Moeders weer hartelijk bedankt.
Versiercommissie
De gang is in wintersferen veranderd. Misschien een voorbode van een echte winter. Zou leuk zijn.
Heel hartelijk bedankt voor het mooie werk, moeders.
Engels groep 3 en 4

Voor de vakantie hebben wij het thema "Me, myself, and I" afgesloten. We hebben toen geleerd om
onze lichaamsdelen te benoemen en we kunnen de dagen van de week in het Engels benoemen.
Deze week zijn we gestart met het thema "Me and my animals". De kinderen leren de namen van
verschillende dieren en hun kenmerken. Ook leren ze of de dieren leven in 'the air', 'the sea' of 'on
the land'. De kinderen mogen knuffeldieren meenemen. Deze zetten we op de thematafel. Bent u
benieuwd welke dieren wij allemaal al kennen? Kom dan eens kijken bij ons in de klas! Juf Roos
Juf Liesbeth
Juf Liesbeth werd afgelopen week geveld door een oorontsteking. Gelukkig is ze aan de betere hand
en ze zal maandag weer aanwezig zijn. Fijn!
Via een externe invalpool kwam Gerjanneke Knegt bij ons invallen. Het is wederzijds goed bevallen.
Afstuderen juf Willianne
Maandag heeft juf Willianne haar eindgesprek van de opleiding bewegingsonderwijs, die ze de
laatste anderhalf jaar met ontzettend veel inzet heeft gevolgd. Het niveau van deze opleiding is
Cito M-toetsen
Volgende week beginnen we in de groepen 3 t/m 8 met het afnemen van de Midden-toetsen van
Cito. Bijna elke dag wordt er een deel van een toets afgenomen. We toetsen het rekenen, technisch
lezen, begrijpend lezen, spelling en de woordenschat. Sommige toetsen vergen nogal wat
concentratie. Het is prettig als de kinderen goed uitgerust aan de toetsen kunnen werken. We
beperken de afnamemomenten tot de ochtend. Officieel eindigt de toetsperiode op 2 februari. Het
kan echter zijn dat de technisch lezen toetsen wat later worden afgenomen.

bijzonder hoog. Het was heel hard werken. Maandag is het afstudeergesprek. We wensen juf
Willianne veel succes bij de laatste loodjes. We zijn heel blij dat juf Willianne deze opleiding heeft
gevolgd. De kwaliteit van onze gymlessen ligt mede daardoor op hoog niveau.
Open Dagen voortgezet onderwijs
In de maand januari zijn altijd de Open Dagen voor het voortgezet onderwijs. De kinderen van groep
8 en ook hun ouders kunnen dan kennis maken met de diverse scholen. Als school bezoeken we de
middelbare scholen in groepsverband. De kinderen van groep 8 nemen een kijkje op de scholen
waarvan we denken dat een of meer van de kinderen er na de zomervakantie naar toe gaan. A.s.
donderdag gaat groep 8 onder begeleiding van Alie den Boer en Jolanda Schenk naar Aeres
(voorheen Groenhorst College). Ze vertrekken rond vijf over acht.
Dinsdag 23 januari is het Vakcollege aan de beurt. Op maandag 29 januari volgt dan de Bonifatius
Mavo en op dinsdag 30 januari het Emelwerda College. Er zijn nog wel wat ouders nodig voor het
vervoer en de begeleiding.
Scholierensport 2018
Wil uw kind in een aantal lessen vrijblijvend kennismaken met een sport? Dat kan!
Tijdens het project scholierensport kunnen alle leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in
een aantal lessen kennismaken met een of meerdere sporten. Een mooie kans om samen met
leeftijdsgenoten vrijblijvend een sport te proberen. Dit jaar is er keuze uit ruim 70 proeflessen in de
Noordoostpolder!
Alle hebben afgelopen vrijdag een flyer met informatie meegekregen. Daarnaast is al het aanbod te
vinden op www.sportinnop.nl/scholierensport. Hier kunnen de leerlingen zich aanmelden tot 24
februari 2018. Aan een groot deel van de sporten is gratis deel te nemen!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jos van Putten via jos.van.putten@carrefour.nu.
Interkerkelijke vieringen
In de bijlage een poster van de interkerkelijke vieringen, waarin de band PopUp liederen ten gehore
brengt. Leuk dat oud-leerlingen van De Regenboog meespelen.
Verjaardagen
A.s. maandag is Gerbrand jarig. Alvast gefeliciteerd en een heel fijne dag!!!
Tot slot
Nog een heel fijn weekend, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst

