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Agenda 
10 februari Rapporten mee naar huis 

15 en 16 februari Rapportgesprekken met 

 ouders/verzorgers 

17 februari Middag lesvrij; alle leerlingen zijn 

 vanaf 12:00 uur vrij 

20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie 

 

 

Rapport en rapportgesprekken 
Op vrijdag 10 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. 

Woensdag 15 en donderdag 16 februari zijn de rapportgesprekken met de ouders. 

Tekent u via Mijnschoolinfo in voor het tijdstip dat u het beste uitkomt? 

 

Kamp groep 8 
Oproep 

Groep 8 gaat maandag 10 april t/m woensdag 12 april op kamp. 

De ouders hebben daar via Mijnschoolinfo een brief over gekregen.  

De leerlingen gaan samen met de begeleiding op de fiets naar kamp toe. 

Tassen, koffers, slaapzakken en andere bagage willen wij met auto’s vervoeren. 

Bent u in het bezit van een auto dan horen we graag of u wilt helpen de bagage te brengen 

en/of te halen naar/van de kamplocatie? U kunt zich bij juf Caro 

melden. 

 

Betaling 

Denkt u nog aan de betaling voor het kamp? 

De kosten voor het kamp zijn € 60,00. 

Wij vragen u om het bedrag uiterlijk voor 1 april te betalen. 

De betaling kan in 3 termijnen: 

 termijn 1 eind januari 

 termijn 2 eind februari 

 termijn 3 eind maart 

Er zijn 2 betaalmogelijkheden: 

* Contante betalingen, bij juf Caro of juf Coby; 

* Betalingen via de bank: NL17 INGB 0006 1902 54, t.n.v. ASG inz Architect Ouderraad, 

onder vermelding van kamp en de naam van uw zoon of dochter. 

 

Tussenschoolse opvang 
Groente en fruit 

Vanuit de Europese Unie is er al enige tijd een campagne gaande om kinderen gezonder te 

laten eten en drinken. Ook op de scholen wordt hier aandacht aan besteed. 

Na de voorjaarsvakantie wordt er eens per 2 weken groente of fruit 

verzorgd tijdens de Tussenschoolse opvang. Om alle kinderen van 

de TSO van groente of fruit te voorzien zal dit op verschillende 

dagen worden aangeboden.  

 

Medewerkers  

Wij zijn op zoek naar reserve medewerkers voor de TSO om in geval van ziekte/afwezigheid 

van één van de TSO medewerkers in te vallen.  

Lijkt u het leuk om als invalkracht bij de TSO te werken of wilt u nog nadere informatie, dan 

kunt u bij Geeske (coördinator TSO) en juf Froukje (directeur) terecht. 
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Groep 1/2A 
Aaipet 

De kleuters hebben met Kunst Is 

Dichterbij dan je Denkt, de 

voorstelling Aaipet gezien. Twee 

toneelspelers speelden met  IPads 

en daar goochelden ze balletjes in 

en uit. De IPads werden hamers en 

een van de spelers kwam zelfs in 

de IPad van de andere terecht. 

Toen de batterij opraakte, leek het 

of de speler het niet overleefde. De 

ander probeerde de IPad open te breken om hem er weer uit te 

halen. Dat lukte maar toen was hij klein en plat. Daar moest de 

andere speler om huilen. Toen laadde de IPad weer op en kwam 

alles weer goed. Na afloop kregen alle kleuters een stickervel met 

knoppen om op wie ze maar wilden te plakken. Dan konden ze 

mooi pappa of mamma aan en uit zetten, op alles “ja” of “nee” 

laten zeggen, laten knuffelen of opruimen. De juffen vonden de 

volumeknop wel een goed idee om op de kinderen te plakken! 

 

Dinosaurus 

De kleuters werken tot de 

voorjaarsvakantie over de 

dinosaurus. Dat vinden ze erg 

spannend. Veel kleuters wisten al 

een paar namen van 

dinosaurussen: Pterodactylus en 

Brachiosaurus. We lezen boeken 

om meer te weten te komen over 

dinosaurussen en verhalen over 

dinosaurussen. Sommige kinderen hebben dinosaurussen van 

huis mee genomen waar iedereen in de groep mee mag 

spelen. We leggen dinosauruspuzzels, waarbij we de botjes op 

de goede plaats in het geraamte leggen. We hebben een 

dinolied geleerd over verschillende dinosaurussen. En we 

werken in een dinosauruswerkboek. 

 

Muziekhoek 

In onze klas hebben we een 

muziekhoek. In een bak liggen 

verschillende muziekinstrumenten waar de kinderen met zijn 

tweeën liedjes op proberen te spelen: een houten en een 

metalen xylofoon, een paar bongo’s, een schud-ei en een klein 

keyboard. De noten kunnen ze lezen door de kleuren. Als ze 

goed geoefend hebben, mogen ze het voor de hele groep spelen.  
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Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Zoals u zult begrijpen is de ouderbijdrage hard 

nodig om de activiteiten voor de kinderen te kunnen verzorgen. Een begroting van de kosten 

voor alle activiteiten is u in november toegestuurd. 

Ouders die nog geen ouderbijdrage voor hun kind hebben betaald, hebben op 20 januari een 

brief gekregen. 

Om alle activiteiten voor en met de kinderen te doen, vragen wij u, indien u nog niet betaald 

heeft, de ouderbijdrage te betalen. 

De ouderbijdrage is vastgesteld op:  

 € 23,50 per leerling voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4  

 € 18,50 per leerling voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8  

 

U kunt de ouderbijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer van de Ouderraad. 

Het bankrekeningnummer is NL17 INGB 0006 1902 54, ten name van ASG inz. Architect 

ouderraad.  

Vermeld u wel de naam/namen van uw kind(eren) én dat het om de ouderbijdrage gaat.  

 

Als u liever contant betaalt, dan is dat na de voorjaarsvakantie mogelijk op: 

Maandag 27 om 8.20 en 15.00 uur 

Vrijdag 1-03 om8.20-15.00 uur 

Alvast hartelijk dank. 

 

“Goed gedaan” herhaalweken 
De afgelopen periode hebben we 2  thema’s behandeld. Soms is een les nog niet helemaal 

gedaan en daarom zijn er tot aan de voorjaarsvakantie 2 weken waarin er herhaald wordt. 

Hieronder herhalen wij de 2 thema’s met inhoud: 

 

Les 7: ‘Druk, druk, druk’. 

Tv, games en internet maken de wereld van kinderen 

interessant maar ook erg groot en spannend. Kinderen moeten 

leren omgaan met al die informatie en indrukken. 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

• Akelige nieuwsberichten kunnen je ongerust maken. 

• Van spannende films en games kun je onrustig worden. 

• Stop met spelen of kijken als je te gespannen raakt. 

 

Les 8 ‘Wat voel ik?’ 

Het is belangrijk dat een kind weet wanneer hij 

bang, boos of verdrietig is en dit ook kan vertellen. 

Een kind moet leren zeggen wat hem dwarszit (in 

plaats van dat in zijn gedrag te uiten) en weten wat 

hij kan doen om zich weer wat fijner te voelen. 

In de klas komt onder andere het volgende aan de 

orde: 

• Er zijn veel verschillende woorden die aangeven of 

je een beetje blij, bang, boos of verdrietig bent of 

juist heel erg. 

• Wat kun je doen als je bang, boos of verdrietig 

bent? 

 

Na de Voorjaarsvakantie starten we met een nieuw thema! 
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Als je water drinkt, kan je je beter concentreren 

 
Waterweetje 


