Inspriratiesessie met ouders
Volgende week woensdag 30 januari staat er in de ochtend een inspiratiesessie
met ouders gepland. We hopen natuurlijk dat er weer een aantal ouders aan willen sluiten. Als gespreksonderwerp willen we het deze keer met u hebben over
“communicatie”. U kunt zich aanmelden bij Jurgen.

Koffie/thee inloopochtend
Volgende week donderdagochtend 31 januari is er weer een koffie/thee inloopochtend. Leuk als u om 08.30 even blijft om onder het genot van een kopje
koffie of thee samen even met elkaar te kletsen.

Praatraad
Volgende week dinsdag om 13.00 komt de Praatraad weer bij elkaar. Altijd weer
leuk om met de kinderen op verschillende manieren samen na te denken en te
praten over dingen die op schoool spelen. Volgende week gaan we het samen in
ieder geval hebben over wat zij nu echt leuk vinden op school en wat ze missen.

Kanjer en Vincents tekenlokaal.
(Geschreven door Mila, Juno en Milou)
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Eerst hebben we een digitale tekening gemaakt met de computer. Dit mochten
we nog alleen verzinnen en uitproberen.
In de tweede opdracht moesten wij gaan samenwerken. We moesten samen een
grote tekening maken. Het onderwerp was het landschap vanuit een trein zoals
Vincent van Gogh dat vroeger ook deed. Samenwerken heeft volgens ons alles te
maken met de kleuren rood (plezier maken) en geel (meedoen) van de kanjerlessen. We hebben deze al meerdere keren besproken in de klas en nu was de opdracht om te kijken of we dit konden gebruiken bij de opdracht in Vincents tekenlokaal.
We mochten elkaars tekening afmaken en aanvullen. Daarbij moesten we rekening houden met de ander. Goed overleggen was hiervoor belangrijk. Als je het
niet met elkaar eens was moest je opnieuw gaan overleggen en samenwerken.
Wat we met kanjer geleerd hebben, samenwerken en rekening houden met de
ander, hadden we nu heel hard nodig. We hebben dit erg goed gedaan vonden
we zelf.
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Het was leuk om de tekenopdracht aan de hand van de kanjer kleuren na te bespreken.

Leerarrangement “Hoe bereikt het nieuws ons?”
In het kader van ons nieuwe leerarrangement over hoe bereikt het nieuws ons
hebben de leerlingen van groep 6,7 en 8 vandaag een workshop gehad van Chiel
Simonis. Hij is cameraman bij onder meer de NOS (jeugd) journaal. Tevens is hij de
vader van Luuk uit groep 6 en Nienke uit groep 5. Hij heeft ons meegenomen in de
wereld van de media. Topmiddag en wat fijn dat we gebruik kunnen en mogen
maken van de kennis van onze ouders.

2

Nieuws vanuit de BSO
Er zit weer een nieuw thema aan te komen, n.l. thema “winter” En dat kan haast
niet beter beginnen dan nu.
We gaan weer super leuke activiteiten doen. Onze zolder wordt ingericht als winterdorp (hiervoor zoeken we nog iglo tentjes, heeft u er een te leen? Graag!!).
Hier kunnen de kinderen ijsvissen en van ijsblokken een iglo bouwen.
De huiskamer wordt onze ski piste, compleet met eigen gemaakte skies, Tiroler
muziek en een slee baantje.
In de gymzaal gaan we allerlei winter spellen doen, waaronder estafette, Curling,
geef Olaf een neus, etc.
In de zandwatertafel kunnen de kinderen met (nep) sneeuw spelen en maken we
een “Winter Water Wonderland”, met ijsschotsen, water en pinguins.
Natuurlijk koken we allerlei winterhapjes, voor ons zelf maar ook voor de dieren
buiten.
En we hopen stiekem op nog meer echte sneeuw, zodat we buiten heerlijk in de
sneeuw kunnen spelen, kunnen sleeen en een sneeuwballen gevecht kunnen
houden.
Nieuwsgierig naar ons thema?
Loop gerust even binnen…..

BSO Meander
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In de carnavals vakantie zijn er twee vakantietoernooien waar aan mee kan worden gedaan. Het betreft Beeball/Softball en Ijssport (schaatsen, curling en ijshockey). De vakantietoernooien zijn bestemd voor de groepen 3 t/m 8. Onlangs hebben de leerlingen brieven ontvangen met hierop de wijze hoe kan worden ingeschreven. Is je deze brief ontschoten en wil je toch inschrijven? Of heeft u vragen
of opmerkingen? Neem dan contact op met Meneer Robin. Stuur een mail naar:

robin.breuer@xpectprimair.nl.
Na-schoolse voetbal clinics
De komende drie weken krijgen de groepen 2 t/m 8 voetbal clinics aangeboden
tijdens de gymles namens Voetbalparty. Daarnaast zijn er voor de groepen 5 t/m
8 op 24 en 31 januari, en op 7 februari van 14:45 t/m 15:45 gratis voetbalclinics na
school. De voetbalclinics zullen in de gymzaal zijn bij de school (Mingersbergsstraat 58). Hiervoor hoeft er niet worden ingeschreven. Kom gewoon lekker meedoen!

Sport na school
Van 21 januari t/m 20 februari zijn er binnen Tilburg allerlei verschillende
sporten gratis te beoefenen. Zie onderstaande flyer voor de verschillende
sporten, data en de daarbij behorende adressen. Voor vragen en of op4

merkingen, neem contact op met Mustafa Demirtas
(mustafa.demirtas@tilburg.nl)
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Fijn weekend allemaal!
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