agenda
do. 18 januari
do. 18 en di. 23 januari
ma. 22 januari
wo. 24 januari
vr. 2 februari
ma. 5 t/m vr. 16 februari
vr. 9 februari
vr. 23 febr. t/m vr. 2 maart
do. 8 maart

- uitstapje groep 3 en 4
- adviesgesprekken groep 8
- Streetwise
- voorleesontbijt
- Warme Truiendag
- techniekweek
- open lessen
- voorjaarsvakantie
- PEN nr. 271

(pt. 2)
(pt. 1)
(pt. 3
(pt. 4)
(pt. 5)
(pt. 6)
(pt. 7)
(pt. 8)

belangrijk
ma. 22 januari - gr. 1 t/m 8

- bord, beker en bestek mee t.b.v. voorleesontbijt

Beste ouders,
time-out: take five
Na de drukke december vieringen hebben we hopelijk allemaal genoten van
een fijne kerstvakantie. Voor iedereen een welkome time-out! Volgens een
van de definities is een time-out ‘een onderbreking van het werk voor rust of
herbezinning’.
Het sluit mooi aan bij een nieuw initiatief dat in de groepen 7 en 8 vanaf 8 januari vorm heeft
gekregen. Wellicht heeft uw kind er al iets over gezegd.
We hebben de groepen iets anders ingericht waardoor de ruimte beter gebruikt kan worden
voor bijvoorbeeld een kringgesprek, en waardoor de leerlingen elkaar ook minder storen als ze
door de klas lopen. Verder hebben we een aantal time-out plekken gecreëerd: voor beide
groepen een in de klas en een buiten de klas, tussen de kapstokken. We zien een time-out
overigens als een positieve interventie, vooral bedoeld om geconcentreerd te kunnen werken.
Over de time-out zijn de volgende afspraken met de leerlingen gemaakt:
❏ Je kunt zelf een -gemotiveerde- time-out vragen bij de leerkracht, als je even behoefte
hebt om je af te zonderen; bijvoorbeeld als je te veel prikkels ervaart of boosheid voelt.
Dat kan zowel op de plek binnen de klas als op de plek in de gang.
❏ Je krijgt een pedagogische time-out die door de leerkracht wordt opgelegd; bijvoorbeeld
als je herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont, als je te veel stoort, andere kinderen
afleidt, brutaal bent en dergelijke. Tijdens de time-out kun je rustig over je eigen gedrag
nadenken.
Zo’n time-out vindt altijd plaats buiten de klas, aan het tafeltje tussen de kapstokken.
Daar ligt een schriftje waarin de leerling zelf opschrijft wanneer en waarom hij een
time-out heeft. Daarnaast ligt er wat extra werk. Een time-out duurt 5 minuten. Een
zandloper bewaakt de tijd. Na die 5 minuten mag de leerling weer de klas in en verder
gaan met zijn of haar werk. Na meerdere time-outs kort achter elkaar kan de leerkracht
besluiten dat de leerling een gesprek met Gerko heeft en wordt u als ouder
geïnformeerd.

❏ Verder komen er in beide groepen binnenkort enkele zogenaamde
concentratieschermen.
Vraag uw kind er gerust eens naar; voor een verdere toelichting kunt u altijd bij de leerkrachten
of bij mij terecht.
En voor de muzikale ondersteuning: take five: https://youtu.be/vmDDOFXSgAs
vriendelijke groeten, Gerko Kuiper

1.

adviesgesprekken groep 8

Op 18 en 23 januari zijn er voor de ouders van leerlingen in groep 8 spreekavonden in verband
met de keuze voor het voortgezet onderwijs. De bewuste ouders zijn inmiddels voor deze
spreekavonden uitgenodigd.

2.

uitstapje groep 3 en 4

Donderdag 18 januari gaan de leerlingen van groep 3 en 4 onder schooltijd naar de voorstelling
‘Kasjtanka’ in het Parochiehuis aan de Bozenhoven.
In de voorstelling wordt het verhaal over het hondje Kasjtanka verteld in combinatie met
klassieke pianomuziek. Woorden, bewegingen en pianoklanken beelden het verhaal uit en ook
speelt de verteller af en toe trompet. De muziek is geschreven door P. Tsjaikovski.
De voorstelling maakt deel uit van het programma van Kunst Centraal. Wij hopen dat de
kinderen plezier zullen beleven aan het uitstapje.

3.

Streetwise

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. De ANWB hoopt met verkeerseducatie voor een betere
verkeersveiligheid te kunnen zorgen. Om die reden komt op maandag 22 januari een team van
de ANWB op onze school op speelse wijze verkeerslessen geven. De onderdelen van Streetwise
zijn als volgt:
● Groep 1 & 2: Toet toet
Het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken staan
centraal. Daarnaast leren ze waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te
gebruiken.
● Groep 3 & 4: Blik en klik
Wat kun je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? De kinderen leren o.a. veilig
oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen waarom je in de
auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken. Door middel van de iCheck wordt een
indicatieve oogmeting uitgevoerd.
● Groep 5 & 6: Hallo auto
Hallo auto leert de kinderen over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die
remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf
remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet
gebruiken komen in deze les aan bod. Aangezien ze 90 minuten buiten zijn, is het prettig om
warme kleding aan te hebben ( en makkelijke schoenen).

● Groep 7 & 8: Trapvaardig
Trapvaardig traint de praktische fietsvaardigheid. De kinderen fietsen over een uitdagend
parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen, over
schuine stukjes fietsen en ook over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor
fietsen. Ook rijden ze met een zware rugtas op. Hiermee bereiden we de kinderen voor op het
zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Tevens is er een Bike Check (fietscontrole) en
mogen ze als afsluitend onderdeel op een elektrische step rijden.
Aangezien de kinderen 90 minuten buiten zijn, is het prettig om warme kleding aan te
hebben.

4.

voorleesontbijt op woensdag 24 januari

Op woensdag 24 januari is het Nationale Voorleesdag. Evenals voorgaande jaren is er op deze
dag een voorleesontbijt op school. Alle kinderen ontbijten met elkaar in hun eigen groep.
Tijdens het ontbijt zal er dit jaar voorgelezen worden door opa’s en oma’s.
Geeft u uw kind op maandag 22 januari in een plastic tas een bord, beker
en bestek mee (een vork, een mesje om brood te smeren maar ook een
lepeltje voor het toetje). Mede dankzij sponsoring door Albert Heijn
wordt voor het overige op school gezorgd.
Op de website http://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleesontbijten/
zijn leuke voorleestips te vinden.

5.

vrijdag 2 februari: Warme Truiendag

Op vrijdag 2 februari is het landelijk Warme Truiendag. Ook onze school
doet mee aan dit initiatief. Wij vragen u uw kind(eren) die dag warm
gekleed naar school te laten gaan, want wij zetten de verwarming dan
een paar graden lager. Het idee van de Greenchoice Warme Truiendag is simpel: trek een
warme trui aan, zet de verwarming lager en bespaar 6% energie per graad en dus 6% CO2
uitstoot.

6.

techniekweek

In de weken van 5 t/m 16 februari zullen wij bezig zijn met onze techniekweek. Dit keer is het
thema ‘De ruimte’. De leerlingen gaan aan de slag met diverse onderwerpen binnen dit thema
zoals astronauten, zwaartekracht, op reis met een raket etc.
Op vrijdag 16 februari bent u van harte welkom van 12.30 tot 13.00 uur om de resultaten van
deze techniekweek te komen bekijken.

7.

open lessen

Driemaal per jaar organiseren wij zgn. open lessen. Op vrijdag 9 februari van 8.30 tot 9.15 uur is
er voor u als ouder de mogelijkheid om een les bij te wonen in de klas van uw kind.
Per groep kunnen 4 ouders de les bijwonen. U kunt zich aanmelden via info@obs-eendracht.nl
Geeft u zich snel op, want ‘vol = vol’. Bent u dit keer niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn,
dan lukt het wellicht één van de volgende keren.

8.

voorjaarsvakantie

Onze voorjaarsvakantie begint op donderdag 22 februari, na schooltijd. Op maandag 5 maart
verwachten wij alle leerlingen weer op school terug.

jarige leerlingen (tot de volgende PEN)
16 januari
17 januari
28 januari
1 februari
6 februari
16 februari
19 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
3 maart
4 maart
6 maart

Mayren, groep 2; Mohamed M., groep 6
Willem, groep 2
Joulia, groep 1; Jwana, groep 1; Floris, groep 7
Marcel, groep 5; Albert, groep 7
Jin Jin, groep 6; Jayden, groep 7
Alec, groep 7
Hezron, groep 1
Jelle, groep 7
Yasmine, groep 8
Mahmoud, groep 2
Redouan, groep 3
Isho, groep 4; Ladan, groep 7
Marijn, groep 7
Dinand, groep 6

