Agenda
Donderdag 21 februari
Kennismaken met juf Mirella - groep 2
&
Groepen 3 t/m 8 krijgen rapporten mee

Beste allemaal,
Mijn naam is Mirella Duchatteau, de nieuwe juf voor groep 2 die 4 maart van start gaat.
Samen met de kinderen wil ik het graag fijn en gezellig maken. We gaan ontdekken, beleven
en leren. Ik heb er heel veel zin in en zal er alles aan doen om uw kind een fijne en goede tijd
in groep 2 te geven.

Ik vind het ontzettend leuk om met kleuters om te gaan; ze hebben veel te vertellen en te
vragen. Als u als ouder ook iets wilt vertellen of vragen heeft over uw kind of de klas, kunt u
altijd even in de klas komen of mij een berichtje sturen. We maken daar nog afspraken over.

Binnenkort ga ik met mijn man Ron in Den Haag wonen. In mijn vrije tijd wandel en fiets ik
graag, ik hou van lekker koken, zwemmen en lezen. Daarnaast geef ik ook yogales. Ik heb in
heel veel verschillende landen gewoond, bijvoorbeeld in Zwitserland, Mozambique en op
Bonaire. In deze landen ben ik binnen verschillende onderwijssoorten werkzaam geweest.
Over mijn belevenissen zal ik de kinderen zeker wel eens vertellen.

Alles wordt nieuw: een nieuwe juf, een nieuwe groep en een nieuw lokaal, daarom mogen de
kinderen de donderdag voor de vakantie, 21 februari, al even een kijkje in de klas nemen en
kunnen we elkaar al een beetje leren kennen. ’s Middags van 13.30-14.30u zal ik
kennismaken met de groep 2-kinderen. Vanaf 14.30u bent u als ouder van harte welkom om
met mij kennis te maken zodat u weet bij wie uw kind na de voorjaarsvakantie in de klas
komt. Ik verheug me hierop.

Hartelijke groet,
Mirella Duchatteau

Een nieuw post HBO opleiding ( berichtje van juf Conny)
Cultuureducatie heeft in het basisonderwijs een vaste plaats ingenomen. De school maakt
kunst en cultuur voor kinderen toegankelijk en legt een fundament voor hun culturele- en
talentontwikkeling. Door verdere professionalisering komt cultuureducatie op school
optimaal tot zijn recht. Tijdens de opleiding Cultuurbegeleider leer ik alles over
cultuuronderwijs, het ontwikkelen van leerlijnen voor onze school en het begeleiden van
collega’s. Na het afronden van de opleiding Cultuurcoördinator is dit een verdere scholing.
De studie omvat: beleid, inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie.
Deze studie is ook in het kader van de 21-eeuwse vaardigheden en ik kan de school helpen
om deze te implementeren in het onderwijs bij ons op school.

Cultuureducatie
We zijn op school al een aantal weken bezig met het culturele project: Cultuur op zijn
Haags. Discipline 'Beeldend' en thema 'Identiteit'. Alle groepen hebben ook culturele
bezoeken aan musea gemaakt en voorstellingen bezocht. In de maand mei gaan we voor alle
ouders het WP-Museum openen. Het is de bedoeling dat we het WP-museum feestelijk
openen en dat de ouders op afgesproken tijden onze geweldige Kunst- en Museumstukken

kunnen komen bewonderen. Als u zin heeft om ons te helpen met het opzetten van dit
geweldige plan, kunt u zich aanmelden bij Christine (cbeerens@hsvdenhaag.nl). Als u
interesse heeft, kan Christine u via de mail of in een gesprek uitleggen wat de plannen zijn.
Eigen ideeën zijn van harte welkom. We zouden dit graag met 2 of 3 ouders samen opzetten.
Alle klassen krijgen binnenkort een uur een gastles van een echte kunstenaar!
Cultuurcoördinatoren Christine en Conny

Voor afgelopen week dank j ul l i e wel voorleesouders en voorleesopa's en -oma's! De
kinderen hebben genoten!!
VOORLEZEN MAAKT JE LEUKER
Voor peuters en kleuters is het soms nog heel lastig om zich te verplaatsen in een ander. Zij
kunnen zich nog niet zo goed voorstellen dat andere mensen er ook andere gevoelens,
gedachten en ervaringen op nahouden. Voorlezen lijkt kinderen te helpen om deze
cognitieve vaardigheid te ontwikkelen.
Er is een film gemaakt ter gelegenheid van De Nationale Voorleesdagen, Boekstart en Lees
met Andermans Ogen. Deze film is mogelijk gemaakt door Stichting Lezen, de Leescoalitie
en Stichting CPNB.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Aei_RRaVnkc

Rapporten

Op donderdag 21 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee
naar huis. Om de mappen te kunnen vullen, zien we ze graag zo snel mogelijk op school
verschijnen.

Wat opgevallen is...
Als school stimuleren we gezond eten. Het liefst willen we dat de traktaties op school een
feestje zijn om naar te kijken en heerlijk smaken en dat de kinderen genieten van hun lunch.
Onze overblijfmedewerkers is opgevallen dat in de broodtrommels van sommige kinderen
snoep te vinden is.
Het Voedingscentrum heeft als leus 'Eerlijk over eten' en geeft als tip om fruit, groente en
noten als tussendoortjes te geven aan kinderen. Daarnaast hebben ze nog meer tips op hun
site: https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voorkinderen-van-4-13-jaar/gezond-eten-en-drinken-voor-kinderen-4-13-jaar-/wat-kan-iktussendoor-geven-aan-mijn-kind-4-13-jaar).

Tips

’s Avonds….. als het buiten donker is, gaan de deuren van de Haagse musea speciaal open
voor jonge culturele nachtbrakers. Op zaterdag 16 maart tussen 17.00 en 22.00 uur is er een
speciaal programma vol toffe activiteiten in het thema ‘Fantasie’. Met één ticket kun je
terecht op meer dan 20 plekken in Den Haag en Voorburg.
Museumnacht Kids is veel meer dan in het donker een bezoekje brengen aan het museum.
Er is enorm veel leuks te zien en te doen, speciaal voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud.
Maak je eigen kunstwerk, ga speurend op onderzoek uit, en waag een dansje tussen de
schilderijen. Gebruik je fantasie en ontdek tijdens Museumnacht Kids!
www.museumnachtkids.nl

