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 Agenda
..

22 januari:
30 januari:
1 februari:
2 februari:
5 t/m 9 februari:
6 februari:
8 februari:
9 februari:

Cito toetsen
Studiemiddag alle lln vrij vanaf 12.30 uur
Verslagen mee
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
13.30 uur koffie-uurtje gezinscoach
MR vergadering 17.30 – 19.00 uur
Carnaval op school, alle lln vrij vanaf 12.30 uur

Verslagen
Donderdag 1 februari gaan de verslagen mee met uw kind. Heeft u na het ambitiegesprek aangegeven dat u
een gesprek wenst naar aanleiding van het verslag, dan vinden deze plaats vanaf vrijdag 2 februari en in de
week van 5 februari. U kunt zich via het ouderportaal inschrijven voor de oudergesprekken vanaf donderdag 18
januari.

Schoolfruit
We zijn nu een aantal weken bezig met het eten van schoolfruit. Bij EU-Schoolfruit proeven
kinderen verschillende soorten fruit en groente. Volgende week krijgen de kinderen op
woensdag meloen ( cantaloupe ), op donderdag tomaat en op vrijdag zelfs mango. Dat is
lekker en gezond, want in elke soort zitten weer net andere gezonde stoffen. In de praktijk
blijkt: zíen eten, doet eten. Ook als kinderen nog geen grote smaakavonturiers zijn, doen ze
in de klas lekker mee. Als een kind gevarieerd eet, krijgt het alle gezonde stoffen binnen die
het in de groei nodig heeft. Thuis kunt u de smaakontwikkeling ook stimuleren.
Complimenteer uw kind als het iets nieuws proeft. Kinderen zijn soms pas gewend aan een
onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen. Blijf dus geduldig en houd het positief.

Carnaval
Wij zijn al volop bezig met de organisatie van het carnavalsfeest
op onze school. Hieronder staan de verschillende activiteiten
beschreven. Maandag 29 januari om 13.45 uur:
Uitroepen van ons prinsengezelschap op het plein
•
prins en prinses (uit de bovenbouw)
•
twee adjudanten (uit de tussenbouw)
•
nar en dansmarietje (uit de middenbouw)
•
boerenbruidspaar (uit de onderbouw)
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! De
kinderen van groep 6 t/m 8 zien wij graag in een wit shirt (met
korte of lange mouwen) op school deze dag
We starten de carnavalsactiviteiten op woensdag 7 februari




Op woensdag 7 februari mogen de kinderen hun haren gek doen. Lekker opstaan zonder je haar te
kammen dus ☺/ of nog gekker…..
Op donderdag 8 februari staan de prins en prinses bij ons centraal. De kinderen mogen zich uitdossen
in de carnavals-kleuren (rood, geel en groen). De prins en prinses gaan op bezoek in iedere groep.
Op vrijdag 9 februari is de dag waarop alles mag, trek je mooiste carnavalsoutfit aan en vier samen
met ons carnaval!
We starten deze dag op school en vertrekken rond 8.50 uur richting de Klimboom om daar aan te
sluiten bij de carnavalsoptocht. Om 10 uur eten we ons fruit op in de klas om daarna samen naar het
Stekske te lopen en daar lekker te hossen en te zwieren. Wij roepen kinderen die het leuk vinden op
om vrijdag 9 februari een optreden (liedje, dansje,playback act) te verzorgen in het Stekske. Meld je
hiervoor aan bij je groepsleerkracht. Belangrijk is dat er een CD van het liedje meegenomen
wordt! (We hebben daar geen internetverbinding).

• Voor de optocht door Landweert mogen de kinderen een
versierde step, fiets, skates etc. (geen oxboard!) mee naar
school nemen om te gebruiken tijdens de optocht.
• Serpentines mogen meegenomen worden. Confetti laten we
thuis!
Voor vrijdag 9 februari zoeken we ouders die mee willen
helpen bij de carnavalsviering en/of als begeleiding bij de
optocht. U kunt zich daarvoor opgeven bij de
groepsleerkracht. We gaan er een super leuke tijd van maken!
Alaaf!

Gezonde school
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien
dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots
op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale
ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een
gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Nieuws van de MR
Naast de mooie lichtbandjes die u cadeau heeft gekregen tijdens de winterviering, hebben we nog een
verrassing van de MR gekregen! Tijdens de kennismakingsavond aan het begin van het jaar hebben de
leerkrachten enthousiast verteld over Programmeren in de klas. De kinderen krijgen dit schooljaar te maken
met dit onderdeel. Wat is nu programmeren, hoe geef je commando’s in computertaal en wat zie ik van
programmeren terug in het dagelijks leven. Om hierbij aan te sluiten heeft de MR micro:bits gekocht voor de
school.
Wat is een micro:bit?
De micro:bit, ontworpen door BBC, is een klein microcontrollerboard
dat kan worden geprogrammeerd om een aantal kleine LED’s te laten
oplichten. Een laagdrempelige introductie tot programmeren en
creëren – zet hem aan en doe er iets leuks mee – pas hem aan en
ontdek nieuwe mogelijkheden.
Wat kun je er mee?
micro:bit is een combinatie van een computer in zakformaat met
verschillende sensors en LED’s en een website vol programmeertalen
die de creativiteit stimuleren. Ieder element is volledig
programmeerbaar met gebruiksvriendelijke software van een speciale
website die met pc, tablet of smartphone toegankelijk is.Ons MR lid
Berend Boersma is er volop mee aan de slag gegaan. Hij komt
binnenkort in de bovenbouw een workshop geven, zodat de kinderen
hiermee aan de slag kunnen gaan. MR bedankt!

Pilotschool Cultura Venray
Cultura Venray is een netwerkorganisatie die bijdraagt aan een bloeiend kunst- en
cultuurklimaat in Venray en omgeving. Zij zijn momenteel bezig met een pilot genaamd:
Cultuur in de klas. Samen met nog 3 andere scholen in Venray zijn wij gekozen als
Pilotschool. Hier zijn wij erg trots op!

Nationale Voorleesdagen




Kom 31 januari met je (klein)kind naar de bibliotheek en help de dieren!
Van 24 januari t/m 3 februari zijn er weer de Nationale Voorleesdagen.
Leerlingen van de Gilde Opleidingen verzorgen samen met BiblioNu een aantal workshops rondom
het prentenboek van het jaar: 'Ssst! De tijger slaapt' van Britta Teckentrup.
De workshop zijn op 31 januari in de bibliotheken Horst én Venray van 15.00 tot 16.30 uur. Er
wordt voorgelezen, gedanst, geknutseld, een rollenspel gespeeld en een ballonnenspel gedaan.
In de bibliotheek Venray is er ook een workshop voorlezen met gebaren; verzorgd door Kinder- en babygebaar.
In de bibliotheek Horst is er peuterdansen door Froxx.
Alle kinderen tussen de 2 en 5 jaar zijn samen met hun (groot)ouders van harte welkom. Aanmelden kan
via jeugd@biblionu.nl. In de mail even aangeven welke locatie je wilt bezoeken.

Vingerpopje cadeau
Wist je dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek?
Nieuwe leden tot 6 jaar krijgen tijdens de Nationale Voorleesdagen een vingerpoppetje
cadeau (zolang de voorraad strekt).

