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Gezonde traktatie 

 
Qaïs is 7 jaar geworden 
en trakteerde heerlijke 
fruitspiesen en 
poffertjes met 

aardbeien. De kinderen hebben gesmuld.  
 
Brede school 
Na de vakantie begint de Brede School met 
nieuwe activiteiten. Alle activiteiten duren tot 
aan de meivakantie. Let op: meedoen is 
gratis, maar niet vrijblijvend! Er zijn nog 6 
plekken over bij ‘Warm koken’ voor de 
groepen 7 en 8.  
 

Activiteit  Groepen  Dag  

Koud koken 1-2 Ma  

Blokfluiten 4 en 5 Ma  
Sieraden maken 3 en 4 Di 

Warm koken 7 en 8 Do  

Huiswerkbegeleiding 7 en 8 Do  

Blokfluiten 3, 4 en 5 Do 

 
Islemunda en bibliotheek IJsselmonde 
In de voorjaarsvakantie is er van alles te doen 
voor de kinderen in Islemunda en bibliotheek 
IJsselmonde. Op dinsdag 27 februari is er de 
theatervoorstelling ‘Het geheim van de liefde’ 
(6+) en de Robot Workshop van maX Music 
(6+). Op woensdag de 28e draait de film 
‘Brandweerman Sam’ (3+) ‘De familie Slim’ 
(alle leeftijden).  
 
Jax Mason geboren 

 
Op zondag 11 februari is juf 
Melinda bevallen van een 
gezonde zoon, Jax Mason. 
Moeder en zoon maken het 
goed. 

Olympische Winterspelen 
De Olympische Winterspelen zijn bijna 

afgelopen. Nederland 
heeft goed gepresteerd en 
veel medailles gewonnen 
bij het schaatsen en short-
track. Groep 3a heeft hun 

eigen medailles gemaakt. Iedereen heeft goud 
gewonnen! 
 
Rapporten en adviezen 
De rapporten zijn uitgedeeld in de klassen. 

Afgelopen week konden 
ouders het rapport met 
de juf of meester 
bespreken. In groep 8 
zijn de definitieve 
adviezen afgegeven. De 

kinderen kunnen zich nu gaan inschrijven op 
de voortgezet onderwijsschool van hun keuze. 
Nog een paar maanden en dan zijn deze 
toekomstige brugpiepers weer de jongsten 
van de school.  
 
Taakspel 

 
Taakspel is een 
werkvorm dat het 
gedrag van de 
leerlingen 

spelenderwijs tracht te beïnvloeden. Doordat 
kinderen zich beter aan de klassenregels gaan 
houden neemt het taakgerichte gedrag in de 
klas toe. Het spel wordt in teams gespeeld 
waarbij zij punten kunnen verdienen. Bij 
voldoende punten kan een beloning gekozen 
worden. Bij groep 5c was de maandbeloning 
een kopje thee met elkaar drinken. De 
kinderen hebben ervan genoten.   
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Belangrijke data 
26.02:  Start voorjaarsvakantie 
05.03:  Kinderen weer naar school 
 Tandartscontrole Sanakids 
08.03:  Cultuurtraject groepen 3 
09.03:   Koffieochtend ouders 
12.03:   Cultuurtraject groepen 4 
13.03:   Ouderactiviteit peuterspeelzaal 
15.03:   Kangoeroewedstrijd Rekenen 
16.03:   Koffieochtend ouders 
 
 
 


