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Beste ouders/verzorgers,
Schoolingangen

Ons gebouw heeft verschillende ingangen en dat is heel prettig als de
school begint of eindigt. Als u tussentijds of na schooltijd onze school
bezoekt, willen we u vragen aan te bellen bij de hoofdingang en niet aan te
bellen bij andere ingangen. De hoofdingang zit naast de administratie.
Als u de voorschool wilt bezoeken, kunt u aanbellen bij de voorschool.

Ouderbijeenkomst met als onderwerp 'overgang van groep 2 naar groep 3'
Wanneer: Woensdag 21 maart
Hoe laat: 08.30-08.45 inloop. Afronding rond 10.00 uur
Inhoud:
Wanneer is een kind leerrijp? Leerrijpheid is simpel gezegd de
rijpheid om te gaan leren. We hebben het dan over deelname
aan het onderwijs in groep 3.
Kinderen moeten een bepaald ontwikkelingsniveau hebben
bereikt om zonder al te veel problemen systematisch te leren
lezen, rekenen en schrijven.
Voor leerrijpheid zijn bepaalde basisfuncties nodig en daarnaast moet een kind er ook ‘klaar’
voor zijn. Een kleuter kan bijvoorbeeld wel ‘functierijp’ zijn, maar toch problemen ondervinden
door een gebrek aan bijvoorbeeld zelfvertrouwen. Het kind is in dit geval dan nog niet
leerrijp. Hij/zij moet voldoen aan de voorwaarden om te kunnen leren leren.
Leerrijpheid is dus een complex fenomeen en meer dan alleen intelligentie.
Heeft u een kind in groep 2 of groep 2+ dan is deze bijeenkomst wellicht interessant voor u.
Geri Arentsen (teamleider team 1-2-3 en spel - en tekentherapeut) en Brenda Kaasjager
(docent bewegingsonderwijs en psycho motorisch remedial teacher) zullen tijdens deze
bijeenkomst verschillende onderwerpen aan de orde laten komen, waaronder:




Wat zijn belangrijke voorwaarden voor een kind om deel te kunnen nemen aan het
onderwijs in groep 3.
Hoe ziet de (hersen)ontwikkeling er bij een jong kind uit? Wat is hierbij belangrijk.
Wat is een sensomotorische observatie en welke kinderen in groep 2 komen hiervoor
in aanmerking?

Noteer de datum alvast in uw agenda. Hopelijk zien we elkaar dan.

Geri Arentsen en Brenda Kaasjager

Zet vast in uw agenda!

4 april: ouderavond georganiseerd door de werkgroep Educatief
Partnerschap.
Hanneke Poot zal een deel van de avond spreken. Zij heeft vorig schooljaar al
een avond verzorgd en op verzoek van vele ouders doet zij nogmaals haar
inspirerende verhaal .
Daarna kunt u kiezen uit een aantal workshops verzorgd door leerkrachten
van school. Later volgt hierover meer info.
http://www.hannekepootvanderwindt.nl/ouders/sensomotorische-ontwikkeling/

Komt allen!!!

IJsplezier
De groepen 6 zijn
afgelopen
maandag naar de
jaap edenbaan
geweest voor
schaatsles. Zo maken
zij op een leuke manier
kennis met de
schaatssport. Ze krijgen
nog 3 lessen!

Genieten van het schaatsen. Winterspelen op de PJT

Presentatie binnenschoolse muzieklessen (muzikale oriëntatie)
Beste ouders, verzorgers, opa's, oma's, ooms, tantes, broers, zussen, neven, nichten en buren
Op woensdag 14 februari zullen de groepen 6A,6B en de groepen 5 en 6 uit groep 4/5 van
juf Phylicia en 6/7 van Juf Najoua en juf Merel een muziekpresentatie geven samen met de
muziekschool Amsterdam. De kinderen en muziekschool Amsterdam hopen dat u allen komt
kijken naar de presentatie.
De presentaties zijn in de gemeenschappelijke ruimte op het podium.
Ze zullen op de volgende tijden presenteren:
 6a:
9.15 - 9.45 uur
 6B:
10.00 - 10.30 uur
 4/5+6/7:
11.00 - 11.30 uur
Tijdens de presentatie zullen de kinderen laten horen welke liedjes ze
hebben geleerd en deze ook uitvoeren op piano, blokfluit, viool of
djèmbé.
Presentatie schoolbands PopZo 1&2
Op 21 februari zullen de bands van de naschoolse muzieklessen (PopZo!) een presentatie
geven. Zowel PopZo 1 als PopZo 2 moeten dan om 14.15 verzamelen in de
gemeenschappelijke ruimte. Daar krijgen ze de laatste instructies voor hun concert dat om
14.45 begint.

De kinderen hopen een echt pop/rock
concert te kunnen geven met veel publiek.
Ze hopen dan ook dat iedereen komt
kijken naar hun uitvoering. Je mag dus
iedereen meenemen die het leuk zou
vinden om de bands te zien spelen.
De uitvoering zal om 14.45 uur beginnen en zal waarschijnlijk tussen 15.45 en 16.00 uur
klaar zijn waarna de kinderen weer naar huis kunnen gaan.

Denk eraan dat als de kinderen het heel erg leuk vinden en door zouden willen gaan met
PopZo dat u dan zo snel mogelijk het briefje inlevert van de schatkamer activiteiten. Wel willen
we u erop attenderen dat het inleveren van de schatkamerformulieren geen garantie is voor
deelname aan de activiteit.

Kunst bij de kleuters
In alle onderbouwgroepen spelen en werken de kinderen over het thema kunst.
Echte kunstwerken komen er uit de handen van de kinderen. Zo kun je zien hoe graag
kinderen willen knutselen, verven en tekenen. En zo wordt de creatieve ontwikkeling
gestimuleerd.
In hun spel lopen de kinderen rond als echte ’suppoosten’ in het museum en zorgen
er voor dat iedereen zich aan de regels houdt.
Natuurlijk moet je voordat je naar binnen gaat een kaartje kopen bij de kassa.

En eenmaal binnen worden er rondleidingen gegeven door een gids, die alles vertelt
over wat er in het museum hangt of staat.
En krijg je honger of dorst na zo’n super rondleiding dan kun je kopje koffie drinken
in het kleine restaurantje.
Door middel van spel leren kinderen te communiceren en die taal te gebruiken die bij
hun rol hoort, ze hebben plezier in het uitspelen van hun rol.
Kijk als ouder eens rond in het museum en als je geluk hebt loopt er misschien wel net
een gids rond die je wat informatie kan geven.

De onderbouwleerkrachten

Komende week de laatste mogelijkheid om de schoolfoto’s
met gepast geld bij de administratie af te halen!

