Nieuwsbrief
februari 2018

Belangrijke data

2 maart 2018
2 maart 2018
6 maart 2018
6 t/m 8 maart 2018
16 maart 2018
14 maart 2018
26 maart t/m 12 april

Podiumviering 11.00u – 12.00u
Rapport mee naar huis
Informatieavond groep 8 – kamp/musical en drugsvoorlichting
Oudergesprekken
Nationale Pannenkoekdag groep 4-5
Boomfeestdag groep 7
Schoolproject – Thema Ruimte

Rapport en Oudergesprekken
Op vrijdag 2 maart krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar mee en aansluitend
staan de oudergesprekken gepland op 6-7-8 maart. De uitnodiging voor deze gesprekken heeft u
reeds ontvangen van de leerkracht. U kunt uw voorkeur rechtstreeks naar de leerkracht e-mailen.
Graag ontvangen wij uiterlijk dinsdag 27 februari 2018 uw reactie. Wij proberen bij het inplannen
zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur. Ouders waarvan wij geen antwoordstrookje
ontvangen, worden door de leerkracht ingepland voor een gesprek.

Carnavalsviering
We kijken terug op een zeer geslaagde carnavalsviering met een geweldig prinsenpaar. We hebben
genoten van de leuke optredens en de feestelijke optocht. Volgens het publiek kwamen we goed uit
de verf met onze creaties en presentaties van de groepen tijdens de optocht. Bent u benieuwd naar
de foto’s van deze dag? Klik dan snel op deze link:
https://obscranendonck.nl/pagina/407693/Carnavalsviering+en-optocht

OBS Cranendonck Kijkakkers 1A-5, 6026 ER MAARHEEZE  (0495) 591628

1

Koningsspelen 2018
Groep 1 t/m 5
Dit jaar zullen op vrijdag 20 april onze Koningsspelen plaatsvinden. Het ochtend programma voor de
groepen 1 t/m 5 organiseren we weer samen met de Stapsteen. We hebben jullie hulp weer hard
nodig om deze ochtend succesvol te laten verlopen.
In de brief, die donderdag is meegegaan, vragen wij u om hulp voor het ochtendprogramma, dat
door de beide scholen op school zal worden georganiseerd. Graag voor vrijdag 9 maart het
invulstrookje inleveren bij de groepsleerkracht.
Groep 6 t/m 8
Op vrijdagochtend 20 april wordt er vanuit de gemeente een sportieve ochtend georganiseerd op
het sportpark in Budel. Ook hiervoor kunnen we hulp gebruiken. Vandaag is er een brief meegegaan.
In de brief vragen wij om jullie hulp. Graag voor vrijdag 9 maart het invulstrookje inleveren bij de
groepsleerkracht.

Met sportieve groeten,
Organisatie Koningsspelen

School- ouderrelatie
Een goed contact tussen school en ouders is erg belangrijk. We hebben gemerkt dat duidelijkheid
omtrent regels en afspraken in en om de school daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren. Wat
mogen we van elkaar verwachten en hoe behouden we een rustige start van de dag, voor zowel de
leerkracht als de leerling. Daarom een overzicht van onze “schoolregels” voor ouders.


De leerlingen van groep 1 t/m 3 mogen door ouders/ verzorgers naar de klas worden begeleid,
leerlingen van groep 4 t/m 8 dienen vanaf maandag 26 februari zelfstandig naar de klas te gaan.



Als de school uit is, begeleidt de leerkracht de kinderen naar buiten. Ouders wachten op de
speelplaats. Het is niet toegestaan om in de hal te wachten!



De leerlingen komen de school binnen via de ingang op het schoolplein. Het is niet de bedoeling
de hoofdingang (bij de parkeerplaats) te gebruiken.



Bij vragen, opmerkingen of klachten dienen ouders eerst in gesprek te gaan met de leerkracht.
Indien noodzakelijk zal de leerkracht de Internbegeleider of directie betrekken.



Leerkrachten zijn bereikbereik op werkdagen (buiten lestijd) tot 17.00u. Dit kan telefonisch,
per email of met een afspraak. Om de relatie professioneel te houden is het niet toegestaan om
leerkrachten te benaderen via hun privé email-adres of telefoonnummer.

Boomfeestdag groep 7
Op woensdag 14 maart aanstaande wordt de 62-ste editie van de Boomfeestdag
gehouden. Naar verwachting doen 100.000 kinderen mee in ruim 290 gemeenten
(75%) in Nederland en zij planten die dag met elkaar zo’n 200.000 bomen en
struiken.
Ook groep 7 van OBS Cranendonck doet mee!
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Schoolproject ‘De ruimte’
Op maandag 26 maart starten we met het schoolproject. Dit jaar
werken we rondom het thema ‘De Ruimte’. Alle groepen krijgen op
woensdag 28 maart een voorstelling/lezing van het theater duo ‘Van
niks en van alles’. Op vrijdag 30 maart verzorgt dit duo voor alle
kinderen een workshop omtrent het thema.
Daarnaast worden er diverse lessen in de klassen gegeven die
allemaal aansluiten bij het thema de ruimte.
We willen het schoolproject afsluiten op donderdagAVOND 12 april.
Noteer dit in uw agenda. Op deze avond bent u van harte welkom
om naar de podiumviering ‘De Ruimte’ te komen kijken. Aansluitend
heeft u de gelegenheid om in de klassen de werkjes van uw kind(eren) te bewonderen.

Pannenkoek dag groep 4-5
Dit jaar doet groep 4-5 mee aan de Nationale Pannenkoek dag op vrijdag 16
maart. Op deze dag bakken kinderen van basisscholen massaal pannenkoeken
voor ouderen in hun dorp. Een feest voor jong en oud. We gaan met de groep
naar “Onze School”, voormalige st Josephschool, waar de huiskamer van de
seniorenvereniging gevestigd is.

Uitnodiging voor de senioren.
Gemaakt door Cathelijne Hut

Studiedag
Scholen mogen per jaar zeven schooldagen indelen als studiedagen voor de leraren.
Tijdens deze studiedagen komen belangrijke onderwerpen aan bod die de leraren in staat stellen
continue beter in te spelen op de leerlingen als groep, als individu en op de onderwijsmethoden.
Woensdag 21 februari 2018 stond onze studiedag in het teken van ADIM.
ADIM staat voor Activerende Directe Instructie Model. ADIM gebruiken we bij alle lessen waarbij
instructie noodzakelijk is en waarbij het om kunnen gaan met verschillen in de ontwikkeling van het
kind relevant is. Met andere woorden; de leerkracht moet in de les rekening houden met de snelle
leerling en het kind dat wat meer moeite heeft met de stof. Daarbij gaat het specifiek om de
instructie en de verwerking van de lesstof.
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Kleuterweetjes
Op maandag 19 februari zijn we gestart met het project: Een taart voor Kleine Beer. Een kleine
uitleg kunt u al vinden op de site van school.
Op woensdag 21 maart willen we met de kinderen aan de slag: CUP CAKES BAKKEN!
Wie helpt ons mee?
Wie helpt ons aan: cakemeel, vormpjes, versierseltjes? U heeft hier vast nog wel ergens een restje
van staan en wij zijn er blij mee.
Op vrijdag 2 maart krijgen de kinderen hun rapport mee. Voor groep 2 zit er een uitdraai van de
afgenomen Cito toetsen Taal en Rekenen bij en een uitdraai van KIJK.
Voor groep 1 zit er alleen een uitdraai van KIJK in.( zij krijgen hun eerste toetsjes in juni).
Tijdens het rapportgesprekje bespreken we de inhoud.
De kleuterjuffen hebben ondertussen het klaslokaal weer verbouwd. Het kringetje werd erg groot
en daardoor wat ongezellig. Nu staat de paarse tafel met de stoelen eromheen weer in het midden
van de kring.
Een aantal leerlingen zit op de bank en een paar kinderen zitten dan gezellig op het stoeltje
rondom de tafel.

OBS Cranendonck Kijkakkers 1A-5, 6026 ER MAARHEEZE  (0495) 591628

4

