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Techniekdag groepen 7 
Op maandag 5 februari gaan de groepen 7 
naar de JINC Techniekdag op de RDM-Campus. 
Rond 10.00 uur worden ze opgehaald met de 
bus. Zij verwachten om 13.10 uur weer terug 
te zijn op school. De kinderen blijven allemaal 
kosteloos over. Zorgt u voor voldoende eten? 
 
Excursie groepen 8 
Op maandag 5 februari brengen de groepen 8 
een bezoek aan de Doelen om te luisteren 
naar een optreden van het Marinierskapel. Zij 
vertrekken rond 12.30 uur. Alle kinderen 
blijven kosteloos over. Zorgt u voor voldoende 
eten?  
 
Studiedag 
Afgelopen maandag is er hard gewerkt door 

het team van leerkrachten. 
De peuterleidsters hebben 
tijdens een bijeenkomst de 
waarde van spel nader 
verkend. Deze kennis is 
uitgewerkt in lessen en 

themaplannen. De 
kleuters hebben het 
beredeneerd spelen 
verder uitgediept. Alle 
materialen zijn tegen het 
licht gehouden en er is 
veel weggegooid.  
Binnenkort zal nieuw materiaal aangeschaft 
worden. De leerkrachten uit de groepen 3 tot 
en met 8 hebben nader kennis gemaakt met 
het programma Leeruniek. Dit programma 
verzamelt en analyseert leergegevens 
waardoor de leerkracht een up-to-date beeld 
krijgt van de ontwikkeling van hun leerlingen. 
Dit maakt het afstemmen, op dat wat het kind 
nodig heeft, een stuk inzichtelijker. Daarnaast 
zijn de groepsplannen nader onder de loep 
genomen. 

 
Thema 1-1-2 

Vanuit het thema 1-1-2 
hebben kinderen van groep 
1-2c een flat nagebouwd, 
die in brand stond. Gelukkig 
was de brandweerauto 
vlakbij om het brandje te 
blussen. Wat ontzettend 

knap gedaan zeg! 
 
Gezonde traktatie 

 
Sheraya uit groep 4C 
trakteerde op heerlijke, 
gezonde frietjes van 
komkommer, wortel en 
kaas. Wat origineel en 
gezond! 

 
De kinderen uit 
groep 3c hebben 
heerlijk gesmuld 
van de fruitspiesen 
die Rosalinde 

trakteerde. De jarige Rayan 
uit 1-2c trakteerde 
champagneglazen met een 
potlood en een stuf. 
 
 
 

 
Bibliotheek IJsselmonde 
Op woensdag 7 februari is het spelletjes 
middag in bibliotheek IJsselmonde. Van 14.30 
tot 15.30 uur bent u van harte welkom bij Pret 
met Pimpampet. De toegang is gratis.   
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Afzwemmen groepen 6 
Er zijn weer veel zwemdiploma’s behaald in de 
groepen 6. Van harte gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
 

 
Carnaval 
Vrijdagmiddag 9 februari vieren wij Carnaval. 
In alle klassen worden activiteiten en spellen 
georganiseerd. De kinderen mogen verkleed 
naar school komen. De kleuters de gehele dag. 
Alle andere kinderen alléén in de middag. In 
sommige groepen kunnen wij uw hulp nog 
goed gebruiken. U kunt zich opgeven bij de 
groepsleerkracht of via het briefje op de 
klassendeur. De ouders van de 
peuterspeelzaal zijn van harte uitgenodigd om 
het feest mee te vieren in de groep van uw 
peuter.  
 

Dwergen  11.30-12.00 uur 

De Kabouters 11.30-12.00 uur 
Roodkapje 15.00-15.30 uur 

Droomvlucht 15.00-15.30 uur 

Doornroosje 11.15-12.00 uur 
Hans & Grietje 11.15-12.00 uur 

Sprookjesboom 13.00-13.45 uur 

Draakjes 14.45-15.30 uur 

 
Vooraankondiging Fietslessen 
Niet alle volwassenen in Nederland kunnen 
fietsen. Dat is best lastig, want leren fietsen,  
op latere leeftijd, is moeilijk. Er is heel wat 
moed en doorzettingsvermogen voor nodig, 
om het fietsen onder de knie te krijgen. Net zo 
belangrijk zijn de verkeersregels die geleerd 
moeten worden. In het voorjaar starten de 
fietslessen. Houd u voor meer informatie de 
ouderinfo in de gaten.  
Kunt u al fietsen en vindt u het leuk om 
fietslessen te geven? De fietsbond geeft u 
graag een training hiervoor. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met juf 
Haidy.

Belangrijke data 
05.02 MR-vergadering 
 Techniek dag groepen 7 
 Groepen 8 naar de Doelen 
06.02 Gastles Halt groepen 7 
08.02 Inloopspreekuur CJG 
09.02 Carnaval op school 
 Ouder activiteit PSZ carnaval 


