Nieuwsbrief van 10 maart 2017
Kind op maandag
Week 11 ■ 13/03 - 17/03 Jij bent veel waard! Lucas 9:28-36, 10:25-42
Als Jezus op een hoge berg is, verandert hij en begint te stralen. Er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn
geliefde Zoon, die ik heb uitgekozen.’ ‘Jij bent veel waard’, zegt God tegen Jezus. Maar niet alleen Jezus is veel
waard, alle mensen zijn waardevol en kostbaar. Dat blijkt uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan en de
woorden die Jezus tegen Maria en Martha spreekt.
Week 12 ■ 20/03 - 24/03 Wat een rijkdom! Lucas 11:1-3, 12:22-34, 14:15-24
Jezus leert de leerlingen bidden. Je mag aan God vragen wat je nodig hebt, hij zal het geven. Denk aan de vogels
in de lucht en de bloemen in het veld. Zij maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen.
Jezus vertelt ook een verhaal. Over een man die een rijke maaltijd aanricht. Maar de genodigden zijn te druk om
te komen. Daarom mogen de zwervers en bedelaars aanschuiven. Wat een rijkdom!
Jarigen
13 maart

Jace van Dijk (3 jaar) - groep 0
Fleur van Groeningen (12 jaar) - groep 8

15 maart

Amy Boiten (8 jaar) - groep 4
Vera Boiten (8 jaar) - groep 4

16 maart

Adaja Smittenberg (8 jaar) - groep 4
Nathaniël Smittenberg (8 jaar) - groep 4

24 maart

Gabriëlle Smittenberg (10 jaar) - groep 6
Fleur van Groeningen (12 jaar) - groep 8

De gezinsklas op CBS ‘t Haimstee
De komende tijd gaan wij op CBS ‘t Haimstee starten met de gezinsklas.
De gezinsklas is een klas waar maximaal 9 leerlingen van school samen met hun ouder(s) of een andere
belangrijke volwassene een periode van ongeveer 10 weken een dagdeel in de week vaardigheden trainen voor
in de klas. De gezinsklas is geschikt voor kinderen die het af en toe moeilijk hebben in de klas. Het doel is dat het
leren beter gaat en het kind weer met meer plezier naar school gaat. Voorbeelden van vaardigheden waar we
aan kunnen werken zijn concentreren, op je beurt wachten, voor jezelf opkomen, rustig reageren of
samenwerken.
In de gezinsklas is naast een behandelaar altijd iemand van school aanwezig, want een kind heeft een probleem
nooit alleen. In de gezinsklas gaat het over samenwerken tussen kind, ouder en school. We onderzoeken met
elkaar wat iedereen anders kan doen zodat het beter gaat in de klas.
In de gezinsklas wordt schoolwerk gemaakt en doen we allerlei oefeningen om deze vaardigheden te trainen
(vaak in de vorm van een spel of creatieve opdracht). Ook is er een oudergroep. Ouders praten dan met elkaar,
terwijl kinderen schoolwerk maken. De rest van de week worden de vaardigheden middels een
beloningssysteem gescoord in de klas door de leerkracht.
Als je samen met je kind mee wilt doen laat dit dan weten aan de leerkracht van uw kind. Ook is het mogelijk dat
de docent van uw kind u benadert om de mogelijkheden van de gezinsklas met u te bespreken. Meer informatie
kunt u vinden op www.madelies.nl.
Wij zijn ook graag bereid op school langs te komen om geheel vrijblijvend u meer te vertellen over de gezinsklas.
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Fruitlevering week 11 (13 maart t/m 17 maart)
1. Appel (Elstar)
2. Navelsinaasappel
3. Waspenen
Open dag
Dinsdagmorgen 14 maart zullen we als school een open dag organiseren voor eventuele nieuwe ouders. Van 9.00
tot 10.15 uur kunnen ouders die belangstelling hebben voor onze school informatie en een rondleiding krijgen
waarbij zij een kijkje kunnen nemen in de school en een aantal groepen.
Voor ouders van kinderen die al bij ons op school zitten zullen we binnenkort een inloopochtend organiseren
rondom de Kanjertraining.
Afsluiting project Cultuur
Op donderdagmiddag 6 april willen we ons project Cultuur afsluiten.
Dit doen we met een tentoonstelling in de groepen. Van 16.30 tot 17.30 uur
kunt u met uw kind in de groepen komen kijken naar de kunstwerken die
gemaakt zijn in het kader van cultuur en beeldende vorming. Wellicht heeft
u al gezien dat er in de verschillende groepen hard gewerkt wordt aan de
kunstwerken. Ook hebben de groepen 1/2, 3 en 4 een bezoek gebracht aan
het Doe-museum waar de kinderen schilderijenVrijdag
konden
bekijken (en konden spelen).
9 februari
Nieuwsbrief uit de groepen
U bent van harte welkom op onze tentoonstelling!
Maandag 13 februari
Geen gym
Dinsdag 14 februari

Studiedag team – alle kinderen vrij

Vrijdag 16 februari
Nieuwsbrief van school
Computers buiten gebruik
Leter
op!
5 mei zijn
ook
alle kinderen
vrij!!!!! naar een
Op maandag, dinsdag en woensdag 27,28 en 29 maart zal
opVrijdag
onze school
een
migratie
plaatsvinden
ander netwerk. Dit betekent dat we geen gebruik kunnen maken van onze bestanden en soms ook van onze
computer. Heeft u dringende berichten dan wordt u verzocht in die dagen te bellen naar de school en niet te
mailen.

Teamscholing spelling
Afgelopen maandagmiddag heeft het team na schooltijd weer bij elkaar gezeten om met elkaar weer te
bespreken hoe we goed spellingonderwijs kunnen geven. We hebben met elkaar geconstateerd dat de kinderen
steeds meer het proces om tot een goede schrijfwijze van een woord te komen kunnen verwoorden en
opschrijven. Ook hebben we besproken hoe we deze lessen goed kunnen uitvoeren in de combinatiegroepen.
We verwachten dat deze aanpak zal leiden tot goed spellingonderwijs op onze school.
Muzieklessen groep 5/6
Vanaf volgende week dinsdag zullen de kinderen van groep 5/6 muziekles krijgen van brassband Elad op een
cornet of bugel. Dit instrument krijgen ze ook mee naar huis zodat ze hierop kunnen oefenen. Na 4 lessen is er
een uitvoering waarbij alle kinderen mee mogen doen en er samen met leden van Elad een concert gegeven zal
worden. Het doel van dit project is om kinderen kennis te laten maken met muziek maken op een koperen
blaasinstrument.
Belangrijke data
Woensdagmiddag 15 maart
Vrijdag 17 maart
Dinsdag 21 maart
Vrijdag 24 maart

team heeft cursus gedrag
Nieuwsbrief uit de groepen
MR-vergadering
Nieuwsbrief uit school

Let op! Vrijdag 5 mei zijn ook alle kinderen vrij!!!!!
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