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Groep 1-2

Morgen brengen we een bezoekje aan de bibliotheek. Boeken die moeten
worden ingeleverd mogen worden meegegeven.
Op vrijdag 14 januari houden we met groep 1-2 en groep 3-4 een viering in
de Nassaurie als afsluiting van ons thema. Groep 1-2a is voor ons optreden
op zoek naar enkele verkleedkleren/attributen:
- Een soldatenpak.
- Een dievenpak
- Een muizenpak (of eventueel een grote
knuffelmuis).
- Twee metalen (ouderwetse) emmers.
Mochten we deze van iemand kunnen lenen dan zouden we hier heel blij mee
zijn.
Net als groep 3-4 willen wij vanaf 27 januari graag een stamboom gaan
maken om de familie in kaart te brengen. Wij willen dan ook vragen of jullie
foto’s kunnen verzamelen voor de stamboom.
Voor deze activiteit heeft jullie kind het volgende nodig:
1 foto van het kind zelf, 1 foto van papa, 1 foto van mama, 1 foto van opa
(aan mama’s kant van de familie) en 1 foto van oma (aan mama’s kant van
de familie), 1 foto van opa (aan papa’s kant van de familie) en 1 foto van oma
(aan papa’s kant van de
familie). Eventuele
aanvulling voor de
stamboom mogen ook
mee gegeven worden
(denk aan foto’s van
broertje/zusjes/ooms/ta
ntes/overgrootouders) .

Onderbouw

Groep 3-4

Beste ouder(s)/verzorger(s).
Op vrijdag 14 februari verzorgen wij (groep 1-2a,
groep 1-2b en groep 3-4) een meezingmusical als
afsluiting van het thema opa & oma.
Deze musical vindt plaats in de Nassaurie.
Iedereen die zin en tijd heeft mag komen kijken. Ook
alle opa’s en oma’s zijn hierbij ook uitgenodigd.
Dus spreek de datum alvast rond en zet het in de
agenda. Deze musical vervangt de viering die dag.
We zijn afgelopen week gestart met het thema vroeger. We hebben het
thema geopend met een onderzoek. Er waren verschillende kinderen die een
voorwerp van vroeger hadden meegenomen. We hebben deze voorwerpen
onderzocht en in tweetallen hebben we opgeschreven wat we denken dat het
is. We hebben dus een voorspelling gedaan. De voorwerp staan
tentoongesteld in het oranje lokaal.

Ook zijn we druk bezig met de foto’s van de stamboom. We zijn de stamboom
aan het invullen. Als er nog foto’s van overgrootouders gevonden worden dan
mogen deze nog meegegeven worden en vullen we de stamboom aan.
In groep 3-4 staat het leren lezen vaak centraal. We oefenen heel hard samen
om vooruit te gaan. Belangrijk is dat kinderen hardop lezen. Hierdoor horen
zij niet alleen zelf wat ze lezen maar ook kinderen of ouders die meelezen
horen of ze ook daadwerkelijk zeggen wat er staat. Afgelopen week hebben
de kinderen van groep 3-4 ook veel samen hardop gelezen.

Bij het lezen en schrijven merken we dat sommige kinderen nog moeite
hebben met de tweetekenklanken (zoals de ui en de eu) en met de lange
klanken (zoals ee en oo). We oefenen deze ook vaak in ‘’boks’’ vorm. We
boksen tegen de letter en zeggen hem hardop

Er was wat onduidelijk rondom de vieringen. Een aantal kinderen heeft
namelijk een blaadje met tekst mee naar huis genomen om thuis te oefenen
voor de meezingmusical omdat zij een rol hebben gekregen (we hiervoor
geloot).
Even voor de duidelijk. Deze tekst hoeven zij pas 14 februari te kennen want
dan vindt deze meezingmusical plaats. Even de vieringen voor ons op een rij
 Aanstaande vrijdag 24 januari: groep 3-4 / 5-6 en 7-8 op het podium
 Vrijdag 31 januari en vrijdag 7 februari: viering in de klas
 Vrijdag 14 februari meezingmusical in de Nassaurie als afsluiting van
het thema vroeger de tijd van opa en oma. Iedereen is hiervoor
uitgenodigd.

Vrijwilligers TSO
gezocht

Jenaplanopleiding

Woensdag is juf Veerle net als alle andere juffen afwezig i.v.m. de
Jenaplanopleiding. Er is deze dag vervanging geregeld. Juf Jill zal hierbij in
onze klas ondersteunen.
Via deze weg willen wij nogmaals een oproepje doen voor vrijwilligers voor de
TSO.
We hebben momenteel 2 vrijwilligers die de Tussen schoolse opvang (TSO)
regelen op De Klink. Echter zou het fijn zijn als hier nog iemand bijkomt
gezien het feit dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de TSO
toeneemt. Wat extra handen en ogen zijn dan heel erg fijn.
We zoeken iemand die het leuk vindt om op maandagmiddag, dinsdagmiddag
en donderdagmiddag te ondersteunen tijdens het overblijven. Dit betekent
dat je rond 11.45 uur op school bent om alles samen klaar te zetten. En dat je
rond 13.05 de kinderen overdraagt aan de leerkrachten.
Meer informatie of juist geïnteresseerd? Neem contact op met de directie.
Het afgelopen jaar is het voltallig team van de Klink gestart met de tweejarige
Jenaplanopleiding. Op deze manier kunnen we onze eigen identiteit en
kwaliteit blijven waarborgen als Jenaplanschool. Ik ben enorm trots dat het
gehele team zich hiervoor inzet. In het kader van deze opleiding volgt het
team op woensdag 22 januari en donderdag 23 januari een tweedaagse
studiedag. Deze opleiding is voor velen een mooie uitdaging.
De jenaplanopleiding gaat over:
Het jenaplanconcept en de manier waarop jij tegen leren en ontwikkelen
aankijkt. En over de rol die jij wilt en kunt spelen in de ontwikkeling van
kinderen.
Het boek 'Jenaplan, school waar je leert samenleven' is de leidraad voor de
gehele opleiding. Dit boek is geschreven door Freek Velthausz en Hubert
Winters in opdracht van de Nederlandse jenaplanvereniging.
Dit boek schetst het ontstaan en de ontwikkeling van het jenaplanonderwijs,
maar vooral ook de manier waarop scholen dit vandaag en morgen in
verschillende ontwikkelingsfases vorm kunnen geven. Het is een kader voor
jenaplanscholen om zich te spiegelen en voor nieuwe jenaplanscholen een
solide basis voor schoolontwikkeling.
Wij wensen de leerkrachten twee mooie en dagen toe.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
23 januari
Studiedag
4 februari
MR-vergadering
21 februari
Hosochtend + start carnavalsvakantie

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
24 januari
Jonah (13 jaar)
25 januari
Dean (10 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!

Groep 8
Groep 6

Met vriendelijke groet,
Directie & Team

Jenaplanschool de Klink, school waar je leert samenleven.

