28 februari 2019

Belangrijke data
1 maart:
4 t/m 8 maart:
11 maart:
13 maart:
18 maart:
20 maart:
26 maart:
28 maart:

Carnavalsviering groep 3t/m 8. 12.00 uur begint de vakantie!
Voorjaarsvakantie
Informatieavond nieuwe ouders. Aanvang 19.30 uur
Luizencontrole
Week van de Lentekriebels
Open Huis. 18.00 – 20.00 uur
MR vergadering
OR vergadering
Peutermeespeelochtend 09.00-09.45 uur
Muldermail

Jarigen
Maand Maart
1-3
3-3
3-3
3-3
4-3
5-3
7-3
7-3
8-3
11-3
12-3
13-3
14-3
14-3
15-3

Senna groep 1/2b
Sven groep 5
Daan groep 3
Stef groep 8
Tim groep 7
Hille groep 3
Lynn groep 4
Liz groep 4
Luna groep 5
Romy groep 4
Tim groep 7
Emma groep 1/2a
Max groep 5
Noor
Neelke groep 1/2a

Maart

toekomstig

17-3
18-3
20-3
20-3
20-3
21-3
21-3
26-3
27-3
28-3
29-3
30-3
31-3
31-3

Thijs groep 8
Luca groep 1/2a
Ryan groep 1/2b
Anna
Julie
Job groep 7
Pim groep 8
Lotte groep 6/7
Thijn groep 5/6
Mila groep 1/2b
Rive groep 6/7
Nikki groep 6/7
Floris groep 8
Noa groep 8

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

toekomstig
toekomstig

Algemeen

Aanmelden nieuwe kinderen
Inschrijven broertjes en zusjes
Er zijn al verschillende aanmeldingen binnengekomen voor het nieuwe schooljaar. Om te kunnen
starten met de groepsverdeling is het noodzakelijk dat we actuele getallen hebben. Als er nog
broertjes of zusjes zijn die nog niet zijn ingeschreven voor het volgend schooljaar, willen we u
vragen dit op korte termijn te doen. U kunt hiervoor een afspraak maken met meneer Dries.

Groep 7
Juf Franka wordt na de Carnaval geopereerd aan haar knie. We wensen juf Franka een spoedig herstel.
Tijdens haar afwezigheid zal juf Charlotte Eijsermans voor groep 7 invallen.

Lentekriebels
Informatie voor ouders
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?
Uw zoon van vier vraagt of meisjes ook een piemel hebben.
U hoort uw 11 jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Uw
8-jarige scheldt iemand uit voor homo, maar hij weet zelf eigenlijk niet wat dat is. Uw 12-jarige zoon heeft bij
een vriendje op internet een pornosite gezien.
Ouders en leerkrachten kunnen deze vragen en situaties dagelijks tegenkomen, thuis en op school. Deze vragen
en situaties hebben te maken met de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen.
Preseksuele ontwikkeling
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die zijn tot de
puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele
ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van
geslachtsdelen bij. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat uw kind op de
basisschool zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en de
andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de puberteit.
Basisschool: te vroeg?
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van rekening
veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over
lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid,
relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter
sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met
onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden
als partners in de opvoeding.
De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te
stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de
aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het
lespakket Kriebels in je Buik. De school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD.
Wilt u een kijkje nemen in het lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!
Wanneer?
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 18 t/m 22 maart 2019. Tijdens deze week worden in alle
groepen activiteiten georganiseerd door GGD Brabant Zuidoost, onder leiding van Rutgers, kenniscentrum
seksualiteit.

Activiteiten
Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de
leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. Er wordt gebruik gemaakt van het
digitale lespakket ‘Kriebels in je Buik’ .

Website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en de Week
van de Lentekriebels.
Wij hopen dat u ook enthousiast bent en dat we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Honden
Als de kinderen van school gehaald worden, is het natuurlijk gezellig als de hond meekomt. Echter er mag niet
met de hond op het schoolplein gewacht worden. Dit moet dan buiten het hek.

Schoolgesprek
Deze week vonden de rapportgesprekken plaats. Ze waren ingepland met de schoolgesprekapp wat een succes
bleek te zijn. We zijn hier heel enthousiast over en gaan voortaan alle gesprekken via de schoolgesprekapp
inplannen.

Mad Science
Op woensdag, 13 maart komt Mad Science weer op
school.
Zij verzorgen een show met als titel: Spin, Pop, Boom!
Met uitdagende materialen proefjes proberen ze de
kinderen enthousiast te maken voor wetenschap en
techniek.
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen daarna een inschrijfformulier. Zij kunnen meedoen met de naschoolse
cursus. Die wordt gegeven op de woensdagmiddagen in april/mei. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Dana van Lieshout. Ik kom stage lopen
in groep 1/2B en wil mezelf graag even voorstellen.
Misschien heb je me al zien rondlopen, ik heb namelijk
het eerste half jaar bij groep 5/6 stage gelopen.
Verder ben ik 18 jaar en ik woon samen met mijn mama, papa, broertje
en zusje in Beek en Donk. Ik studeer aan
Hogeschool de Kempel. Ik zit nu in mijn tweede leerjaar.
Ik heb zelf op daltonbasisschool ’t Otterke in Beek en Donk
gezeten. Daarna heb ik HAVO gedaan aan het
Commanderij College in Gemert. In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om dingen te doen met familie en vrienden. Ook vind ik
het leuk om te lezen en fitnessen.
Ik zal elke dinsdag aanwezig zijn en af een toe een hele week. Dit is zo tot het einde van het jaar. Ik hoop dat ik
een hele leerzame en gezellige tijd in groep 1/2B zal beleven. Als u nog vragen heeft, loop gerust het lokaal
binnen. Ik zie jullie snel in de klas!
Dana

Hoi allemaal,
Ik ben Puk smits en ik ben 16 jaar en woon in Beek en Donk. Mijn hobby’s zijn sporten
en dan vooral hockey en muziek luisteren. Ik doe de studie onderwijsassistente op Roc
ter AA in Helmond. Tot het einde van dit schooljaar loop ik stage in groep 1/2 op
donderdag bij juf Romy en op vrijdag bij juf Marieke in groep 3. Ik heb het er tot nu
toe erg naar mijn zin en vind het ook erg leuk om te zien hoe kinderen van groep 3 zo
snel alles leren ten opzichte van groep 2. Al sinds de basisschool zou ik graag met
kinderen willen werken. Ze zijn vrolijk, blij en eerlijk. En ik zou graag bij willen dragen
om ze dingen te leren. Als u nog vragen heeft, kom gerust een keertje langs.
~ Puk Smits

Hoi allemaal,
Ik ben Nic Lentjes en ik ben 17 jaar oud. Dingen die ik leuk vind om te doen
zijn voetballen en alles wat daar maar mee te maken heeft. Ik zit op de
opleiding onderwijsassistent ROC Ter AA in Helmond. Voor mijn stage moet ik
twee dagen in de week stage lopen tot het eind van het schooljaar. De dagen
die ik stage loop zijn de donderdag en vrijdag. Op de donderdag loop ik mee
met juf Kim in groep 1/2 en op de vrijdag loop ik mee met meester Ton in
groep 6/7. Ik vind het tot nu toe erg leuk en vind het fijn om te zien dat de
kinderen met veel plezier naar school komen.
Groetjes,
Nic Lentjes

Diverse groepen
Groep 1-2
Nieuw thema
Het thema van het open huis is dit jaar ‘feest’.
Ook in de kleutergroepen gaan we hier aan werken.
De komende weken zal onze prachtige supermarkt nog even blijven want wat wordt er fijn in gespeeld!
De themahoek wordt na het open huis veranderd in een huishoek waarin we feest vieren.
Alleen naar binnen gaan
We merken dat het de laatste tijd weer wat drukker wordt bij het naar binnen komen. Met name voor onze
instromers kan dit lastig zijn. We vinden het belangrijk om de zelfredzaamheid te stimuleren. Daarom willen we
u vragen om uw kind te stimuleren alleen naar binnen te komen. Met name kinderen van groep 1 en 2 die al
vóór de zomervakantie zijn gestart kunnen prima zelf hun jas uittrekken en ophangen aan de kapstok. Vindt uw
zoon/dochter het nog wat spannend om alleen naar binnen te gaan? Kijk dan of hij/zij samen met een
vriendje/vriendinnetje naar binnen kan lopen. Waarna uw kind nog even bij het raam naar u kan zwaaien.
Informatieavond
Maandag 11 maart staat de informatieavond gepland.
Deze informatieavond is voor nieuwe ouders. Tijdens deze avond leiden we ouders rond en vertellen we meer

over het onderwijs op onze school, specifiek gericht op het kleuteronderwijs.
Heeft u uw kind aangemeld en mag hij/zij dit schooljaar nog starten dan bent u uiteraard ook welkom.
Peutermeespeelochtenden
Op donderdag 28 maart en woensdag 3 april staan de peutermeespeelochtenden gepland.
Deze ochtenden zijn uitsluitend bedoeld voor peuters samen een ouder en voor kinderen die al zijn
ingeschreven en dit schooljaar of komend schooljaar zullen starten. Maar uiteraard ook voor nieuwe ouders die
nog aan het oriënteren zijn op een school. U kunt samen met uw kind aansluiten bij één van de kleutergroepen
waar het mogelijk is om van 09.00 uur tot 09.45 gezellig samen mee te spelen en de sfeer te proeven in onze
kleuterbouw.
Oudermeespeelochenden
Vorige week dinsdag, woensdag en donderdag is het gezellig druk geweest in onze kleutergroepen. Van bijna
ieder kind heeft een papa, mama, opa of oma meegespeeld in de klas. Het was heel erg gezellig. Wij danken u
voor uw komst, de kinderen hebben ervan genoten!

Groep 3
Taal – lezen
In de week na de carnavalsvakantie wordt kern 8 afgerond. Die week daarop starten we met kern 9.
Hebt u de poort naar de Bieb in de oefensoftware van Veilig leren lezen al ontdekt? Deze geeft toegang tot de
leerlijn Leesbevordering. In deze brief leest u meer over de leesbevorderingssoftware en over de inhoud van
kern 9.
Thema kern 9: Hoe kan dat?
In het ankerverhaal ‘De limonadefontein’ merken Lies en Eus dat het licht van de buitenschoolse opvang niet
werkt en even later komt er geen water meer uit de kraan. Hoe kan dat? In deze kern leren de kinderen allerlei
zaken over techniek, doen ze zelf proefjes en schrijven daarover ook een verslagje. Ze leren woorden als: het
apparaat, de buis, de elektriciteit, de vonk, de storing, de magneet en het gereedschap.
Woordtypen in kern 9: lezen en spellen
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 9 zijn:
samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals: hijskraan;
*woorden van één lettergreep met een cluster van drie medeklinkers vooraan of achteraan, zoals: strik en
markt;
*woorden van één lettergreep die eindigen op -aai, -ooi of -oei, zoals: haai, kooi en roei;
*woorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, zoals: korte;
*woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals: bloemen, tijger en mantel;
*woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken;
*woorden van twee lettergrepen met het voorvoegsel be-, ge- of ver-: betaal, gezien en vertel.
De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
*woorden van twee lettergrepen die eindigen op -end, zoals: spannend;
*woorden van twee lettergrepen die beginnen met me- of te-, waarbij de klemtoon ligt op de tweede
lettergreep, zoals: mevrouw, terug;
*woorden van één of twee lettergrepen die beginnen met th- of wr-, zoals: thee en wrijven;
*woorden met de letter ‘i’ die wordt uitgesproken als /ie/, zoals: piloot;
*woorden van drie lettergrepen die eindigen op -etje, zoals: bloemetje.

Spelling
We herhalen de woordtypen die in de vorige kern werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de
kern worden beheerst:
*woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en wesp;
eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;
*woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap;
*woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang;
*woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank.
Verder oefenen we met het spellen van de woordtypen die de kinderen leren lezen, waaronder ook woorden
van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: half, wilg, melk,
helm, tulp, slurf, berg, vork, warm, harp en hoorn. De kinderen leren dat die letters aan elkaar ‘kleven’ en dat ze
er geen letter tussen moeten schrijven. Het is dus ‘melk’ (en niet ‘melluk’).
Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. De kinderen lezen korte tekstjes en
leren na te denken over de inhoud, onder andere door zichzelf vragen te stellen en ook stil te staan bij de
betekenis van de verwijswoorden (hij, zij, zijn, haar, hem, enzovoorts).
Leesbevordering
We gunnen alle kinderen plezier in lezen, dat is een van de belangrijkste doelen die we nastreven. Er is daarom
regelmatig aandacht voor vrij lezen en praten over boeken. In de Bieb in de oefensoftware kunnen de kinderen
vragen beantwoorden over de boeken die ze hebben gelezen, ook boeken die ze eventueel thuis hebben
gelezen. Dit zijn geen controlevragen, maar vragen om de leeservaring van kinderen te verdiepen. De
antwoorden op deze vragen kunnen aanleiding zijn voor een klassengesprek over boeken.
Toetsen
Na kern 9 is er weer een belangrijk toetsmoment. We toetsen hoe vlot uw kind woordjes kan lezen, de
spellingvaardigheid, de woordenschat en ook het begrijpend lezen.
Rekenen
We zijn net gestart met blok 10, waarin we werken aan de volgende rekendoelen:

Groep 4
Rekenen
We zijn deze week gestart met blok 9. In dit blok leren wij:
Rekenen t/m 100:
optellen en aftrekken op de getallenlijn in twee of drie sprongen (waarbij eerst de
tienvouden opgeteld worden en dan de eenheden).
Bijvoorbeeld:

Vermenigvuldigen:
- constructie van de tafel van 9 en daarbij de tafel van 10 gebruiken
- oefenen van de tafels van 2, 3, 4, 6 en 8
Tijd:
- de tijdsduur tussen twee tijdstippen bepalen met hele en halve uren en kwartieren
De tafels komen steeds vaker terug tijdens de lessen. Wij willen u vragen om thuis ook regelmatig even met uw
kind te oefenen. Het is fijn als ze dit schooljaar de tafels 1 t/m 10 beheersen. We hopen binnenkort veel
tafeldiploma’s uit te kunnen delen!
Taal
We zijn bezig met het zesde thema. In dit thema leren de kinderen:
* de betekenis van twaalf themawoorden (woordenschat)
* een wanneer-deel aan een zin toevoegen
* een droom vertellen
* dat bij een persoonsvorm een onderwerp hoort
* zelfstandig naamwoorden in meervoud zetten
* een fantasieverhaal schrijven
* wat tegenstellingen zijn
* wat een woordtrap is
* een informele brief schrijven
Spelling
Ook bij spelling zijn we gestart met het zesde thema. Bij spelling gaan we aan de slag met weetwoorden. Deze
woorden schrijf je zoals je ze hoort. Woorden met -ch en -cht komen aan bod (bijv. lach en nacht).
Ook leren we regelwoorden. In dit thema zijn dat verkleinwoorden -> woorden met -je, -tje en -pje (bijv. huisje,
paaltje en boompje).
We herhalen nog een keer de woorden met eind –d of midden –d die klinkt als t. De regel van: hond.

Groep 5
Nog een dagje op school feesten en dan mogen jullie fijn genieten van een weekje vakantie.
Na de vakantie starten we met taal en spelling aan een nieuw thema, het thema gevoelens.
Taal
In het nieuwe thema leren we: themawoorden horend bij gevoelens, de stam van een werkwoord af te leiden,
wat een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord is en de betekenis van een achtervoegsel.
Spelling
Onderstaande spelling categorieën zullen aan bod komen.

Muziek
Stichting Muziek Opleiding biedt een schoolproject aan. Ze koppelen dit scholenproject aan het 50-jarig bestaan
van het Jeugdorkest van O&U.
“Ik heb een liedje in mijn hoofd” is een interactief spel, waarin alle kinderen van groep 4, 5 en 6 een actieve rol
krijgen, met zang, blokfluit en/of ritmes. Een muziekdocent verzorgt twee keer een half uur muziekles in de
maand maart in onze klas. De leerlingen bereiden samen met de muziekdocent een stukje voor. Dit wordt
samengevoegd tot een mooie voorstelling, welke gehouden zal worden zondag 7 April, in het Anker aan de
Pater Vogelsstraat. (de tijd volgt nog). Uiteraard is het eindoptreden vrijwillig.

Groep 5/6
Toneellezen
We hebben in onze schoolbieb een heleboel toneelleesboeken.
Daarmee gaan we komende weken aan de slag. Toneellezen is een
bijzondere vorm van samenlezen. Twee, drie of vier lezers nemen
elk de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop
voor. Een soort toneelstukje dus.
Intonatie is daarbij heel belangrijk. De verschillende personen
praten op verschillende manieren: enthousiast, boos, bang, hard of
juist heel zacht.
En natuurlijk gaan we de stukjes ook aan de klas presenteren. Als
afsluiting gaan we zelf een toneelstukje schrijven. En als dat lukt
natuurlijk ook opvoeren.

Groep 6/7
Met groep 6-7 zijn we naar het gemeentehuis geweest en naar de tomatenkwekerij. Het was leuk en zeker ook
leerzaam.
De kinderen hebben zich goed aan de regels en afspraken gehouden. Daarom krijgen ze maandag na de vakantie
de maandbeloning. Deze keer is dat een gymles. Ze mogen zelf de gymles bedenken.

Afgelopen woensdag was het EHBO examen. Vandaag is voor alle geslaagden de diploma uitreiking .
De hele week staat al in het teken van carnaval. Morgen gaan we er een feest van maken en dan genieten van
een welverdiend weekje vakantie.

Groep 7
Het ‘Wèrum dreie’ was een groot succes! Er waren een heleboel originele
creaties. Geweldig dat iedereen zo enthousiast deelneemt!

De kinderen zijn momenteel in tweetallen volop
bezig met hun werkstuk n.a.v. het leesbevorderingsproject ‘Hoe zit dat nou?’ Na de
carnavalsvakantie nog twee weken en dan volgen de presentaties! Helaas kan ik de
eindresultaten niet meer zelf bewonderen, omdat ik dan even uit de running ben
i.v.m. een knieoperatie.
In het nieuwe blok van rekenen gaan de kinderen weer aan de slag met de
staartdelingen en breuken. Bij de breuken oefenen we o.a. hoe je een breuk kleiner
kunt maken (4/8 = 1/2) en hoeveel helen (7/4 = 1 3/4) je eruit kunt halen. Oefening baart kunst!

Op 27 februari hebben de kinderen van groep 7 het EHBO-examen afgelegd. We hopen natuurlijk dat iedereen
is geslaagd! Dat verdienen ze wel, want er is hard gewerkt!

Groep 8
Morgen hebben we een mooi carnavalsfeest op school, onder leiding van Prins Milan en Prinses Daphne en de
Raad van Elf.
Daarna gaan we genieten van een weekje vakantie.
Na de vakantie gaan we aan de slag met de voorbereidingen van de film.

Verder gaan we op excursie naar Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep te Eindhoven, we planten een
boom in de schooltuin, een gastles met betrekking tot techniek, het theoretisch verkeersexamen en in de laatste
week voor de meivakantie, Route 8, de eindtoets.

Nieuws van buiten
Bedplassen, daar wil je toch vanaf! Informatieavond GGD 's Ochtends of 's nachts
natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in
het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom organiseert
de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 12 maart een informatieavond voor ouders van
kinderen die regelmatig in bed plassen. Zindelijk worden is een leer- en
rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen
zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk
en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust verkeerd
aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen. De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in
samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op
deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende
manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken. U bent van harte welkom op dinsdag 12 maart in
het St.Annaziekenhuis in Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer
22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. Aanmelden Wilt u de
informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier
vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheid van de
GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

