Kamernieuws
Februari 2018
Vanuit het team
Lang weekend vrij
Op vrijdag 2 februari en maandag 5 februari zijn de kinderen vrij. De collega’s zullen deze dagen wel
op school aanwezig zijn.

Februari
2-2 t/m 5-2
7

Lang weekend vrij
Schoonmaak- en
klusjesochtend
8
1ste rapport mee
9
Schoonmaak- en
klusjesochtend
12
Zwemmen groep 3 en 4
19
Oudergesprekken
21
Oudergesprekken
22
Juf Marchella jarig
26-2 t/m 2-3 Voorjaarsvakantie

Agenda
Maart
3
6
12
14
18
26
29
30
31

Tim jarig
Nienke jarig
Zwemmen groep 3 en 4
Biddag
Joas jarig
Zwemmen groep 3 en 4
Paaslunch
Goede vrijdag
Geert jarig

Ouderavond
Op 25 januari was de ouderavond. Voor de pauze hebben we terug gekeken naar het werk dat de OC
heeft gedaan in 2017. Na de pauze heeft Evelien Timmerman verteld over haar werk als kindercoach.
Helaas kon ik, wegens ziekte, niet bij deze avond aanwezig zijn. Fijn dat de collega’s mijn taak wilden
overnemen.
Psalmenrooster:
OB
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari

75:1

MB
74:16
87:4
93:4
92:1a

BB
63:1
73:12
77:8
78:3

Oudergesprekken
Op donderdag 8 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit jaar mee naar huis. Op 19, 21
en 22 februari worden de oudergesprekken gehouden. U wordt allemaal verwacht. Vanaf vandaag
hangen in de hal weer de intekenlijsten. Wilt u uiterlijk woensdag 7 februari aangeven op welk tijdstip
u het gesprek wilt hebben? Bij geen gehoor van onze kant wordt u verwacht op het tijdstip waarop u
zichzelf heeft ingeschreven.Tijdens het oudergesprek met de ouders van groep 8 zal het definitieve
schooladvies worden besproken. Tijdens de gesprekken van groep 8 is uw zoon ook van harte
welkom.
Voorjaarsvakantie
Van 26 februari tot en met 2 maart is de school gesloten in verband met de voorjaarsvakantie.
Biddag
Woensdag 14 maart is het Biddag. Deze dag mogen we naar de kerk gaan om de Heere te bidden
voor Zijn zorg en zegen. Het thema is dit jaar: “Vertel het maar”. Binnenkort ontvangt u het
gezinsdagboekje, zodat u ook thuis met uw kind(eren) het thema kunt volgen.
Schoonmaak- en klusjesochtenden
Op woensdagochtend 7 en vrijdagochtend 9 februari staat de schoonmaak- en klusochtend weer
gepland. U kunt die dagen vanaf 8.30 uur tot en met 12.30 uur binnen komen om ons te helpen met
de schoonmaak. Er wordt uiteraard gewoon lesgegeven door de leerkrachten, dus de schoonmaaklijst
bestaat uit dingen buiten de klas.
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In de keuken zal de schoonmaaklijst gehangen worden, met daarbij een duidelijke uitleg.
Als u komt schoonmaken: alvast hartelijk bedankt! Wij waarderen het!
Er zal voor koffie/thee en iets lekkers gezorgd worden.
Wilt u zelf een emmertje/doekje meenemen?
Wat betreft het klussen...
Door de hulp van onze conciërge zijn er weinig klusjes te bedenken. Wel zouden we het fijn vinden als
op het plein (en op de stoep voor het plein) het blad weg gehaald wordt.
Ook hebben we een vraag over de kast met het buitenspeelgoed. In de gang staat de kast die vol is
met het speelgoed, maar het is niet echt praktisch. De hockeysticks vallen er bijvoorbeeld uit, zodra de
deur open gaat. Is er een vader die hier een goede oplossing voor heeft en ons hiermee kan helpen?
Koningskar
Afgelopen week is de eerste vergadering van de koningskarcommissie geweest. Dit jaar is de
samenstelling van de commissie anders dan vorig jaar. Teun en Hester van Wijncoop zijn de
commissie komen versterken, i.p.v. Richelle Doppenberg en Abel Kraaij. Fijn dat Teun en Hester dit
jaar willen meedenken!
Voorafgaand aan de vergadering hebben de kinderen op school met elkaar nagedacht over mogelijke
thema's. De volgende thema's zijn favoriet: Het restaurant en iets rondom dieren. Wij willen u vragen
ons via de mail te laten weten welk thema uw voorkeur heeft.
1. Het restaurant
2. Dieren
3. Een vrije keus (mogelijk heeft u nog een goed idee; dat horen wij graag)
N.a.v. uw reacties zal de commissie de knoop doorhakken.
U kunt uw voorkeur mailen naar Jane Bouw (jvandenhoorn@gmail.com), tot vrijdag 9 februari.
Nadat er een thema gekozen is zult u een briefje krijgen waarop u uw zoon/dochter kunt aanmelden
voor de Koningskar.
Save the date: 10 maart 2018. Dit is de eerste dag dat er aan de koningskar gebouwd gaat worden.
We hopen dan veel hulp te krijgen van vaders. Verdere informatie krijgt u t.z.t.
MR/GMR
Voortaan zult u in de nieuwsbrief een kort verslag vinden van de MR, zodat u weet wat er zoal aan de
orde komt. De volledige notulen zijn op te vragen bij juf Marchella en juf Talitha.
Op 16 januari hebben we vergaderd. De volgende punten hebben we besproken:
 Agendapunten van de volgende GMR-vergadering: begroting, werkdruk, formatieplan,
rechtspersonen, reglementen en benoeming leerkrachtondersteuners.
 Functioneren directie
 Taakomschrijving IB-er
 Promotie school
 Gebedsgroep
 Werkdruk
In de komende vergadering zullen er een aantal documenten geagendeerd worden. Jolanda is hier
ook bij aanwezig om stukken toe te lichten, zoals formatieplan en begroting.
Vanuit de onderbouw
Wat leuk; we kunnen Gijs en Boaz welkom heten in onze groep! Ze brengen gezelligheid mee! Leuk
om te zien hoe een groep reageert op de komst van nieuwe leerlingen. Leerlingen moeten hun eigen
plekje weer 'vinden/veroveren'. Dit gaat op een goede en natuurlijke manier. Fijn dat jullie erbij zijn
gekomen jongens! We zien uit naar nog meer nieuwe kinderen.
Zo op de helft van het jaar wil ik benoemen dat we het erg leuk hebben in groep 1,2,3. We zien de
kinderen met plezier op school komen, genieten van de contacten met de anderen kinderen en juffen,
groeien op verschillende gebieden... Fijn!
Thema
Deze week zijn we in de onderbouw gestart met een nieuw thema. Het nieuwe thema sluit aan bij de
methode 'Wonderlijk gemaakt' die we ook in de aankomende periode zullen behandelen. Het thema is:
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Het ziekenhuis. In deze week hebben we met elkaar nagedacht over welke hoeken we kunnen
maken, zodat we daar vanaf volgende week in kunnen werken.
Wonderlijk gemaakt en Kwink
In de aankomende periode zullen de lessen van 'Wonderlijk gemaakt' weer aan de orde komen. De
volgende thema's zullen we behandelen: gevoelens uiten en nee zeggen, je lichaam schoonhouden
en samen spelen.
Wonderlijk gemaakt sluit mooi aan bij de Kwink lessen. In de Kwink lessen gaat het ook over samen
spelen, boosheid uiten en pijn is niet fijn.
Logopedie
Juf Paula is er op dinsdag 13 februari en maandag 19 februari
Speelgoedmorgen
Op vrijdag 9 februari mogen de leerlingen speelgoed of een gezelschapsspel meenemen naar school.
Juffendag
Op vrijdag 23 februari willen we in de klas een feestje vieren! We zullen die dag de verjaardag vieren
van alle juffen van groep 1,2 en 3. De kinderen krijgen hier nog een losse uitnodiging van, maar dan
bent u vast op de hoogte.
Vanuit de middenbouw
Welkom!
Julian van Dissel start bij ons op dinsdag 6 februari in groep 4. Van harte welkom! We hebben er zin in
dat je bij ons in de klas komt! We hopen ook dat je snel jouw plekje in de groep vindt!
Verjaardag juf Gerdine
Op 18 januari was juf Gerdine jarig. We vieren dit feestje op woensdagmorgen 7 februari in de klas.
De kinderen van groep 4&5 mogen deze ochtend verkleed op school komen. Ook hoeven ze geen
pauzehap mee te nemen, want bij een verjaardag hoort een traktatie :-)
Wonderlijk Gemaakt!
Het nieuwe thema waar we over werken is Wonderlijk Gemaakt. De lessen zullen apart aan groep 4
gegeven worden. Groep 5 krijgt de lessen samen met groep 6.
De onderwerpen die in groep 4 behandeld worden zijn:
 Zelfvertrouwen en grenzen
Het zelfvertrouwen versterken, grenzen aanvoelen en respecteren, eigen grenzen aangeven en
onderscheid maken in wie dichtbij mag komen.
 Vriendschap
Vrienden zijn en vrienden blijven, verliefdheid, verkering en verschillende aanrakingen.
 Veiligheid thuis
Veiligheid in het gezin en gewoonten rondom bloot.
De onderwerpen die groep 5 aangeboden krijgt:
 Wonder van geboorte
Het wonder van geboorte, in gesprek met familie en een familiestamboom maken.

Zelfverzekerdheid en lichaamstaal
Lichaamstaal beoordelen en zelfverzekerdheid uitstralen.
 Verdachte situaties
Gevaar inschatten, ja- of neegevoel en handelen in bedreigende situaties.
Workshop "Safari op de Veluwe"
Op dinsdag 13 februari hebben wij 's ochtends op school een cultuur workshop. Er zijn zoveel wilde
dieren vlakbij! Wat weten we van ze? We zoeken hun sporen en ontdekken hoe de dieren zich
bewegen en wat hun kenmerken zijn. Al dansend volgen we het spoor van de dieren.
Kwink – SOVA
De afgelopen lessen hebben we het gehad over grapjes maken. Hier hebben we geleerd dat je eerst
moet nadenken of het echt een leuk grapje is, of het grapje leuk is voor de ander of tegen wie je het
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grapje maakt. Ook hebben we geoefend met verschillende soorten grapjes. En soms moet je ook
tegen een grapje kunnen die een ander maakt.
In de laatste les hebben we het gehad over dat je weet wat je moet doen als er ruzie is. De ruzie kan
met woorden zijn, maar ook met onze handen/voeten. We hebben geoefend met hoe we onze
emoties onder controle kunnen houden en hoe je een ruzie kunt oplossen.
Wij zijn op zoek naar:
 Oude apparaten die uit elkaar mogen
 Behang
 Wol
Wilt u de oude apparaten meegeven voor volgende week donderdag?
Vanuit de bovenbouw
Voortgezet onderwijs
Voor Robert en Arwin zitten de bezoeken aan de verschillende VO scholen er weer op. Afgelopen
dinsdag hebben ze de Meerwaarde in Barneveld bezocht en dat was de laatste school. Ze zijn veel
ervaringen rijker en nu gaan ze de juiste school kiezen. We zullen ook samen gaan kijken welke
school en welk niveau het best bij onze ‘groep8ers’ past. Maar…… ook groep 7 kan al na gaan
denken over de verschillende scholen en welke school misschien wel het best past.
CITO
De CITO toetsen zitten er weer op en nu wordt het zo langzamerhand tijd voor groep 8 om zich te
gaan voorbereiden op de Eindtoets. Binnenkort gaan zij een digitale proeftoets maken.
Voorleeswedstrijd Putten
Zaterdagmiddag 10 februari vertegenwoordigt Hester onze school tijdens het voorleeskampioenschap
voor de scholen uit Putten. Hester, we wensen je heel veel succes!! Je kunt het!!
Wonderlijk Gemaakt
Vanaf deze week starten we met de lessen van Wonderlijk Gemaakt

De onderwerpen die groep 6 aangeboden krijgt zijn:







Wonder van geboorte
Het wonder van geboorte, in gesprek met familie en een familiestamboom maken.
Zelfverzekerdheid en lichaamstaal
Lichaamstaal beoordelen en zelfverzekerdheid uitstralen.
Verdachte situaties
Gevaar inschatten, ja- of neegevoel en handelen in bedreigende situaties.

De onderwerpen die groep 7 aangeboden krijgt zijn:







We zijn allemaal anders
Veranderingen in de puberteit
Het ontstaan van nieuw leven
Het wonder van de zwangerschap
Niet alles is normaal
Respect

De onderwerpen die groep 8 aangeboden krijgt zijn:








Verliefdheid en verkering
Seksueel misbruik
Weerbaarheid
Huwelijk
Echtscheiding
Homofilie
Maatschappelijke trends
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Voor de crea lessen zijn op zoek naar:
 Oude apparaten die uit elkaar mogen
 Behang
 Wol
Wilt u de oude apparaten meegeven voor volgende week donderdag?
Overig
Disney-instuif voor groep 1 t/m 4
Kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen lekker komen gymmen in de voorjaarsvakantie. Slinger als tarzan,
vlieg als Aladin of schommel als een prinses op een van onze schommels. Voor ieder kind is er wel
wat leuks in de zaal.
Wanneer: Maandag 26 februari
Hoe laat: Ronde 1: 09:00-09:45 uur
Ronde 2: 10:00-10:45 uur
Voor wie: Groep 1 t/m 4
Waar: Sporthal de Putter Eng
Kosten: 0,50 euro p.p.
Meld je aan door een e-mail te sturen met je naam, telefoonnummer, school en klas
naar jong@putten.nl
Sportmixtoernooi (inclusief Bubblebal) groep 5 t/m 8
Wanneer: Dinsdag 27 febr.
Hoe laat: Groep 5/6: 10:00-12:00 uur
Groep 7/8: 12:30-14:30 uur
Waar: Sporthal De Meeuwen
Kosten: 3 euro p.p.
Belangrijke informatie
Beste ouders,
Blij zijn wij dat onze zoon Julian op 6 februari op de Steenenkamer mag starten in groep 4. Ik hoop de
komende tijd dan ook persoonlijk met jullie kennis te maken, maar wil graag al wat met jullie delen
over Julian zijn voedsel-allergie.
Julian is namelijk ernstig allergisch voor noten, dusdanig ernstig dat hij er zo benauwd van kan worden
dat hij in een shock kan raken. Daarvoor heeft hij altijd een eigen tasje bij zich met een epipen erin en
een informatiekaart met wat te doen en noodnummers erop. Een epipen is een soort injectie met
adrenaline, wat kortdurend helpt tegen de benauwdheid. Hij is nog te jong om dat bij zichzelf toe te
dienen. De leerkrachten worden getraind in het toedienen ervan.
Wat fijn is om te weten is dat Julian op school en bij vriendjes nog nooit een allergische reactie heeft
gehad, omdat we er zo zorgvuldig mee om gaan. Julian is zelf gelukkig ook heel voorzichtig, alleen
gezien zijn jonge leeftijd kan hij nog niet alles zelf overzien.
Julian is allergisch voor bepaalde noten, maar in het geval van traktaties, speelafspraakjes of feestjes
is het belangrijk om álle noten te vermijden, gezien er ook sporen van noten aanwezig kunnen zijn. In
het tasje van de epipen heeft hij ook eigen koekjes/snoepjes voor het geval er twijfels zijn of er nootjes
zitten in bijv. een traktatie of in iets bij een speelafspraakje of een feestje. De ervaring leert dat
kinderen/ouders het vaak leuker vinden dat Julian ook gewoon mee kan eten met de andere kinderen.
Vraag dan gerust vooraf even aan mij of Julian dat wat je van plan bent ook mag hebben.
Alvast bedankt voor jullie begrip!
Met vriendelijke groet,
Ilja Esveld.
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