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 8 februari 2019  Agenda  
 Nummer 21  maandag 11 februari  

   
dinsdag 12 februari 

OR vergadering  
MR bijeenkomst 

   woensdag 13 februari  
   donderdag 14 februari  Rapportfolio-gesprekken  
   vrijdag 15 februari Nieuwsbrief nr. 22 
     
     
    
 Jarigen deze 

week: 
 Zaterdag 9 februari Ilze Stapel                      groep 3 

   Dinsdag 12 februari Yuna Straathof              groep 3 
   Woensdag 13 februari Emma van der Meer    groep 5 
   Donderdag 14 februari Ranim Al Salkhadi         groep 7-8 
   Vrijdag 15 februari Sanne Henneveld         groep 6b 
    

 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Vorige week was de open dag bij ons op school. We hebben veel ouders met kinderen mogen 
begroeten. Nu is het voor ons handig om snel te weten op hoeveel instroom we het komend 
schooljaar mogen rekenen. Wanneer u nog een broertje of zusje thuis heeft dat in het komend 
schooljaar (2019-2020) 4 jaar wordt, willen we u vragen om z.s.m. inschrijfformulieren op te 
halen en uw kind voor volgend schooljaar aan te melden. Alvast bedankt! 
 
Armbandje gevonden 
Er is een armbandje gevonden op het schoolplein. Dit armbandje is af te halen bij juf Jenny. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Aanwezigheid   Directie Gedrags-

specialist 

IB  Admin. B.C.’rs 

maandag x  x x  

dinsdag x     

woensdag x x x  x 

donderdag x  x   

vrijdag -     
 

    
 Carnaval  Vrijdag 22 februari vieren wij Carnaval. De kinderen mogen ’s ochtends verkleed naar school 

komen. In de ochtend krijgen de kinderen verkleed les! ’s Middags wordt het feest in de klassen 
gevierd. De kinderen nemen zelf gewoon een tussendoortje en lunchpakket mee. De ouderraad 
zorgt ’s middags voor iets lekkers. We maken er met zijn allen een gezellig feest van!  

    
 Groep 1/2  Afgelopen week was de tweede week dat wij werken aan het thema bakker. Beide groepen 

hebben in deze twee weken een bezoek gebracht aan de bakker. Bij de bakker mochten ze 
betalen en hebben ze gezien hoe het brood werd gesneden. Als traktatie kregen ze nog een 
heerlijk stukje eierkoek. De bakkerij op de gang begint ook steeds meer op een echte bakkerij te 
lijken. Zo zijn er in de werkplaats taartjes, eierkoeken, krentenbollen en kaastengels gemaakt. 
Ook staan er twee mooie ovens. In de kleine kring hebben de kinderen deze week een bakker 
gevouwen. Verder hebben we met elkaar gekeken hoe een reclamefolder/poster met 
bakkerijartikelen eruit ziet. In tweetallen zijn de kinderen vervolgens aan de slag gegaan om een 
eigen poster te maken. Op de foto’s ziet u het resultaat.  

    
 Groep 3  De kinderen zijn de afgelopen weken bezig geweest 

met de tijd van nu, de tijd van de ouders en de 
grootouders. Waar speelden ze vroeger mee, waar 
spelen ze nu mee. Wat waren de regels vroeger op 
school e.d.. 
 
De kinderen werken over dit onderwerp in een 
werkboekje. Over een poosje gaat het werkboekje mee 
naar huis. De kinderen kunnen het thuis afmaken. Er 
staan vragen in voor ouders en grootouders. Leuk om 
samen met je kind/kleinkind in te vullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 Groep 4  Vorige week ging de Nieuwsbegriples over Rembrandt van Rijn.     

Hij was een ster in de licht en donker techniek .  
Groep 4 probeerde ook op deze manier te schilderen.  
De kinderen mochten zelf licht in de duisternis schilderen óf 
Rembrandt na doen vanaf een plaatje. 
Het was een leuke,  uitdagende opdracht.  
Op de onderstaande foto’s ziet u een paar kleine 
Rembrandts heel ijverig aan het schilderen op Rembrandt  
van Rijnsingel 17…. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende week vrijdag 15 februari staat juf Jeanne voor de groep.  

    
 Groep 6a  Toets tijdzaken: 

Dinsdag 12 februari hebben de kinderen de toets van tijdzaken. Afgelopen woensdag 
hebben de kinderen hiervoor de samenvatting mee naar huis gekregen. Denk aan de 
leertips van het gele papiertje!  
 
Theatervoorstelling 
Het duurt nog even, maarrrrr donderdag 7 maart zijn we welkom op Basisschool De Kiem 
voor de theatervoorstelling ‘het geheim van de liefde’. We worden daar om ongeveer 
9.30 uur verwacht. Wie vindt het leuk om met ons mee te gaan met de auto? 
Ik hoor het graag! 

    
 Groep 6b  Stagiaire 

Beste ouders/verzorgers, 
Vanaf februari mag ik, Anke Koster (36 jaar), 
stagelopen in groep 6 bij juf Leonie. Mijn 
stagedagen zijn dinsdag en vrijdag. Dinsdag 5 
februari was mijn eerste dag en ik heb met 
veel plezier gewerkt in groep 6. Ik heb er erg 
veel zin in om de komende tijd mee te mogen 
lopen in deze klas. Mocht je nog vragen 
hebben dan mag je altijd even langs lopen.  
Met vriendelijke groet,  
Anke 

 
Juf Ingeborg in de klas 
Maandag is juf Ingeborg gezellig in de klas! 
 
 
 



 
Muziek 
Vorige week hebben we van meester Wim geleerd hoe we een instrument kunnen maken van 
een rietje. Dat was ontzettend leuk! Deze week mochten we zelf aan de slag, maar dan met 
spullen uit de klas. We hebben zelf een muziekstuk gemaakt met de spullen die we in de klas 
konden vinden: teambakker, potloden, ballonnen, bekers en bakjes. Echt heel leuk!!  
 
Theatervoorstelling 
Het duurt nog even, maarrrrr donderdag 7 maart zijn we welkom op Basisschool De Kiem voor de 
theatervoorstelling ‘het geheim van de liefde’. We worden daar om ongeveer 9.30 uur verwacht. 
Wie vindt het leuk om met ons mee te gaan met de auto? 
Ik hoor het graag! 

    
 Groep 7  Wordt hij goed gelezen of niet soms? Een vraagje in de weekbrief voor wc- en keukenrollen voor 

groep 7  leverde in een week deze opbrengst op. Al die ouders enorm bedankt. We kunnen aan 
de slag! 

 
    
 Groep 7/8  Gezocht: 

Wie (in het bezit van een auto) gaat er gezellig met ons mee naar museum Boerhaave in Leiden 
op 5 maart? We vertrekken om ongeveer 08.45 uur vanaf school en zullen rond 12.15 uur weer 
terug zijn.  
Aanmelden graag via de mail bij juf Natalie 
 
Inmiddels zijn er genoeg aanmeldingen van ouders die op de fiets mee willen naar een 
voorstelling op 26 maart.  

    
 Groep 8  Toetsen 

Natuur: maandag 11 februari (tja, als de juf de toets vergeet mogen jullie extra leren. Wat voor 
sommige kinderen maar gelukkig was, als ik het goed begrepen heb). 
Engels: 15 februari 

    
 Bieb op school  Herhaalde oproep   

Na de voorjaarsvakantie is het dan eindelijk zover en zal de schoolbibliotheek geopend worden! 
Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. Het gaat om het scannen 
van boeken die uitgeleend worden en daarna alle teruggebrachte boeken weer opruimen. Eerder 
heeft deze oproep ook al een keer in de weekbrief gestaan en daar kwamen al een paar 
aanmeldingen uit voort, maar we kunnen altijd meer ouders gebruiken. Des te meer ouders, des 
te vaker kunnen we open of bent u eens in de zoveel tijd aan de beurt!  
Heeft u dus een half uurtje in de week over dat u kunt helpen, geef dit dan door aan juf Linda ( 
groep 1-2a, werkt op ma-di-woe) of via de mail: lindamooijekind@ssba.net. Tijdstip gaat in 
overleg 
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