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Beste ouders, verzorgers,
Het nieuwe jaar 2018 is begonnen. Vorige week zijn alle leerlingen weer naar school gekomen. Het was een fijne kerstvakantie.
Het weer leek absoluut niet op winterweer, en zoals het er nu naar uitziet lijkt het alsof we in Nederland vanuit de herfst
regelrecht de lente ingaan. In de kerstvakantie hebben de kinderen kunnen genieten van WinterWonderBeek op het marktplein.
Het is bijzonder te zien dat zo’n initiatief zo’n bindende factor is in Prinsenbeek. Veel kinderen ontmoeten elkaar daar in de
vakantie. Een aantal teams van onze school hebben deelgenomen aan het curlingtoernooi. Vanuit een initiatief van de
Ouderraad is dit goed opgepakt. De leden van de leerlingenraad hebben de deelnemers geworven. Dit leidde tot wel 7 teams
vanuit onze school.
Terugkijkend naar het Kerstfeest van voor de vakantie mogen we alle ouders en de leden van de Ouderraad nog hartelijk
bedanken voor hun inspanningen. Het was een waar kerstfeest, iedereen heeft ervan kunnen genieten. Het samenzijn op het
plein na afloop, inclusief de zang door het Smartlappenkoor, wordt door velen gewaardeerd. Toch kan het zijn dat we komend
schooljaar een andere invulling aan de viering van het kerstfeest zullen geven. De kerstcommissie zal daar vanuit de evaluatie
richting aan geven.
Gevonden voorwerpen op onze school is wel een bijzonder aandachtpunt. Misschien mag ik wel zeggen dat de manden met
gevonden voorwerpen een graadmeter zijn voor de stand van zaken van de economie in ons land. Dit schooljaar hebben we al
twee keer een mand bekers, lunchboxen en fruitdoosjes weg mogen doen. Gewoon omdat niemand ze mist! De spulletjes gaan
in de mand en het lijkt alsof de inhoud vanzelf groeit. Het kan toch niet zo zijn dat we iedere twee maanden een mand met
spulletjes naar de Kringloop moeten brengen? Deze keer hebben we 87 bekers, lunchboxen en fruitdoosjes weggebracht
(Natuurlijk pas nadat we ze eerst in de vaatwasser hebben gedaan).
Vorige week hebben de collega’s van de groepen 8 een ouderavond voor alle ouders van de schoolverlaters
georganiseerd. De procedure van aanmelding bij de nieuwe school wordt uitgelegd. Ook wordt verteld op welke wijze
scholen omgaan met het schooladvies en de citotoets. Deze citotoets voor schoolverlaters wordt conform landelijke
afspraken eind april afgenomen. Deze maand worden er voor de kinderen en de ouders op alle VO scholen open
dagen of avonden georganiseerd. Ook ouders van zevende groepers die zich al willen oriënteren raden wij deze mogelijkheid om
scholen te bezoeken van harte aan!
Aanstaande woensdag ontvangen de leerlingen van groep 3 tot en met 7 hun rapport. De rapporten bevatten de op dat moment
beschikbare leerlingengegevens. De resultaten van de Cito-toetsen zullen na de Karnaval mee naar huis gaan. Vanaf 25 januari
zal tot na karnavalsvakantie de toegang tot de resultaten in ParnasSys beperkt zijn.
Een mededeling om nu reeds te onthouden: De schooltijden op Karnavalsvrijdag 9 februari zijn: 8:45-11:30 uur en 12:3014:30u.
Met vriendelijke groet,
Gerald Hilgersom

Groep 1-2
Algemeen:
• Wij wensen iedereen een gezond en een gelukkig 2018.
• We zijn in alle kleutergroepen gestart met thema machines. Daarom zijn wij in alle groepen blij met o.a. wc-rolletjes,
keukenrollen, kleine doosjes, kurken, doppen, stukjes hout, spijkers, moertjes en elektriciteitsdraadjes.
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•

De ouderavonden voor de groepen 2 zijn op donderdag 18 januari en dinsdag 23 januari. Hiervoor heeft u al kunnen
inschrijven via Schoolgesprek.



Groep 1-2C (juf Ineke & Astrid): Voor het nieuwe thema mogen de kinderen allerlei machines mee naar school nemen
ook machines voor in de zandtafel!

Groep 3




Allereerst de beste wensen voor 2018!
Denken jullie eraan om de rapporthoesjes in te leveren?!
Er liggen nog wat gevonden handschoenen in de klassen. Wanneer u iets mist kunt u daar komen kijken.

Groep 4


Vrijdag 2 februari 2018 bezoeken de groepen 4 via De Ontdekking het Holland Animation Film Festival (HAFF) in Chassé
Cinema. HAFF Junior is een programma om kinderen kennis te laten maken met animatiefilms. We gaan met de klas in
het theater aan de slag om een eigen animatiefilmpje te maken met de kinderen in hoofdrol. Die film zal ons
toegestuurd worden. Voor deze ochtend zijn we op zoek naar ouders, oma's, opa's die ons willen brengen en halen. In
verband met de grote drukte zullen niet alle ouders/begeleiders mee de zaal in kunnen. Er wordt ter
plekke bekeken of er plaats genoeg is. De kinderen gaan altijd voor. De begeleiders kunnen in
de cinema foyer wachten, in de daghoreca (restaurant) “Gerecht” of bij de flexibele werkplekken
Chassé Connect. Het programma begint om 9.50 uur en is om 12.00 uur weer afgelopen. Dat
betekent dat we om 9.15 vertrekken en rond 12.30 uur weer terug op school zijn. U kunt zich via uw
kind middels een briefje opgeven bij de leerkracht. Wilt u ook vermelden hoeveel kinderen u kunt
meenemen? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Groep 5








Na een heerlijke kerstvakantie zijn we weer hard aan het werk gegaan in groep 5! Met taal zijn we bezig met het thema
dierentuin. In de themafilm maken drie kinderen een speurtocht door de dierentuin. Ook in de volgende lessen blijven
de kinderen in de dierentuin. Ze bekijken een plattegrond, beschrijven hun eigen route, maken een informatiebordje
voor een dier, geven hun mening over dierentuinen en presenteren dat aan elkaar.
Met de Olympische Winterspelen voor de deur hebben we het tijdens de lessen van Topondernemers over sport en
ontspanning en presenteren ze de informatie op allerlei verschillende manieren.
In blok 4 van spelling leren de kinderen de tegenwoordige tijd en de verleden tijd te herkennen en benoemen ze de
persoonsvorm in zinnen.
Met rekenen zijn we bezig met de tafels en deeltafels, verhaaltjessommen, sommen tot en met 1000, gepast betalen en
teruggeven van wisselgeld, de klok, de jaarkalender en staafdiagrammen. Na twee weken vakantie is het belangrijk om
elke dag weer even de tafeltjes thuis te oefenen.
Woensdag krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Wij zijn heel trots! Tijdens de ouderavond bespreken wij
deze graag met u.

Groep 6




Voor iedereen de allerbeste wensen voor 2018!
Met Topondernemers starten we met een nieuw thema: Sport & ontspanning.
De carnavalsvakantie is al bijna in zicht (al over 5 weken), dus wij gaan binnenkort aan de slag met het Alaaf project
in alle groepen 6. Een greep uit de activiteiten:
o We worden bezocht door de prins en de hofdames op school.
o We gaan met de groepen 6 een bouwschuur bezoeken.
o En we maken een carnaval knutsel. Daarvoor mag van huis meegenomen worden naar school: oude kranten;
een lege wijnfles; een stevige stok die daarin past van ongeveer 50 cm; doppen; kurken en eierdozen. Jullie
raden het al: we gaan een mooie papier-maché pop maken voor carnaval.

Groep 7



Dit schooljaar maken de kinderen een ‘Boekendoos’ in plaats van een boekbespreking. Deze doos presenteren ze kort
in de klas. De kinderen hebben en voorbeeld gezien en informatie mee naar huis gekregen.
Met Topondernemers zijn we gestart met het thema ‘Sport en ontspanning’. De Olympische Winterspelen zullen we
hierbij proberen te betrekken.
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Groep 8


Let op! De data van de adviesgespreken zijn verzet. De gesprekken vinden nu plaats op maandag 26 en dinsdag 27
februari. Vooraf ontvangt u van ons een mail, waarin wordt gevraagd het gesprek te plannen.

Ouderraadpraat
 Wij bedanken Groenrijk Schalk voor het leveren van de kerstbomen, dit bracht een gezellige sfeer tijdens de


kerstviering!
Daarnaast wensen wij alle leerlingen, ouders en leerkrachten een gelukkig, liefdevol en leerzaam 2018 toe!

KiVa
Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:
Onderbouw (groep 1 t/m 5):
Thema: Herken pesten!
Bovenbouw (groep 6 t/m 8):
Thema: Verborgen vormen van pesten.
Regel: We willen dat ook verborgen pesten stopt.

CJG
Waarom maken ze hun huiswerk niet? Waarom komen altijd te laat? Waarom veranderen ze al na drie weken van opleiding?
Waarom moeten hun eigen dingen NU en jouw dingen STRA-HAKS? Ze doen zelden wat je vraagt. Ze komen hun bed niet uit en zijn nooit op
tijd. Ze zijn verkleefd met hun mobiel.
Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers voelen voor volwassenen vaak alsof ze een vreemde levensvorm zijn. En ze hebben gelijk: we snappen ze echt
niet meer.

CJG Breda organiseert op donderdagavond 25 januari

‘HET PUBERBREIN’
met

dr. Aletta Smits
Alles wat je moet weten over wat je puber beweegt, en hoe je hem of haar in beweging kunt krijgen.
Aletta Smits legt deze bijeenkomst op haar eigen humoristische wijze uit hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt en hoe (professionele)
opvoeders hiermee kunnen omgaan.

Locatie: De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda
Aanvang: inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur tot 21:30 uur. Daarna is er gelegenheid om nog wat te drinken en met elkaar na te
praten.
Aanmelden: kan via www.cjgbreda.nl/het-puberbrein.
De toegang is gratis.
Graag tot ziens op 25 januari!

