Agenda
Maandag 18 februari
Groep 5 gaat naar het Korzo theater voor de voorstelling: Jij bent 'm!

Woensdag 20 februari
Afsluiting IPC van de groepen 1/2A en 1/2B

Donderdag 21 februari
* Welkom juf Mirella!!
De kleuters van groep 2 gaan 's middags met haar kennismaken.
Ouders zijn welkom vanaf 14.30u.

* Bezoek leerplicht

* De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen hun rapport mee naar huis

Vrijdag 22 februari
Alle kinderen hebben vrij vanwege de studiedag

De Voorjaarsvakantie begint!

Maandag 4 maart
Start van 'nieuwe' groep 2

Bericht vanuit de organisatie van Burkina Faso (ons kerstdoel)
Het heeft even geduurd maar we hebben nieuwe kinderen van een andere school dan de
eerdere drie. Van de school Nong Taaba A waar deze drie op school zijn, worden
momenteel veel kinderen gesponsord door een organisatie uit Grenoble. Omdat we ons
zoveel mogelijk willen inzetten voor de allerarmsten willen we niet het risico lopen dat
sommige kinderen dubbel gesteund worden. We gaan nog na of dit niet al het geval is. De
nieuwe school heet BISONGO en staat in een van de buitenwijken van de hoofdstad
Ouagadougou. Het is een zeer arme omgeving en jullie ondersteuning is er meer dan
welkom.
We hebben een lijstje gekregen met 1 jongen en de rest meisjes. We hebben geen leeftijden,
misschien komen die later nog.
Het zijn:
Gidéon DAKIO
Mariam ILBOUDOU

jongen

klas CP 1

meisje

klas CP 2

Amdiatou OUÉDRAOGO meisje

klas CP 1

Nemata OUÉDRAOGO

klas CP 2

meisje

CP staat voor Classe Primaire. Daar dus klas 1 en 2, hier zouden we dan groep 3 en 4 zeggen
geloof ik.
We hopen aan het eind van dit schoolseizoen weer te vernemen hoe de kinderen het gedaan
hebben en -als het lukt- met wat meer bijzonderheden.
Heel fijn dat we dit zo met jullie school mogen doen!
Hartelijke groet,
namens de Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso en de
Commissie ZWO
Marius van Brugge

Red het klimaat!!
Hebben jullie de posters gezien die de kinderen van groep 5 hebben gemaakt na berichten
over het klimaat te hebben gezien op het Jeugdjournaal?
De zelfgemaakte posters hangen door de hele school.
Mooie actie groep 5!

Engelse lessen
Juf Elske wil alle ouders de gelegenheid geven om met haar te praten over de Engelse les.
Zijn er vragen, opmerkingen etc. loop op woensdag tussen 12.30u tot 13.00u het
multifunctielokaal even in.
Overblijfinfo
Hoe ziet de overblijf eruit? Wat gebeurt er tijdens het overblijven?
De kinderen eten en drinken in hun klas onder leiding van een overblijfkracht. Er is tijd om
een half uur te eten en een half uur om buiten te spelen. Er spelen 2 groepen tegelijk buiten,
zodat er voldoende ruimte is voor alle kinderen. Ook voorkomen we daarmee overlast voor
de buren.
Tijdens het eten wordt er voorgelezen of naar een filmpje van bijvoorbeeld school-tv
gekeken. Daarna mogen kinderen die klaar zijn met eten wat lezen, tekenen of een spelletjes
spelen. Hier mag uiteraard bij gesproken worden met een normaal stemniveau.
Buiten spelen is heel belangrijk. Kinderen kunnen hun energie kwijt, lekker bewegen, hun
hoofd leegmaken en plezier maken. Om dit soepel en zo snel mogelijk te laten verlopen, gaat
1 overblijfkracht naar buiten met kinderen die snel klaar zijn met aankleden, de andere
wacht tot de rest klaar is, zodat er altijd voldoende toezicht is op de kinderen.
Op het plein worden de bakken met spelmaterialen voor de onder- en middenbouw
neergezet om spelgedrag te stimuleren. Op het raam van Elly hangt een voetbalrooster.
Iedere klas komt aan de beurt om te voetballen. Om te voorkomen dat kinderen op het
schoolplein worden geraakt door een harde voetbal, worden hier zachte ballen gebruikt.
Om aan te geven dat de pauze is afgelopen, klinkt er een belsignaal dat voor alle kinderen
hoorbaar is.
Door de overblijfkrachten en de leerkrachten wordt hard gewerkt aan positieve
voorwaarden tijdens het overblijven. We verwachten van de kinderen dat zij respectvol en
volgens de gedragsregels van school omgaan met medewerkers en medeleerlingen. Op dit
moment wordt er samen met kinderen, overblijfkrachten en leerkrachten hard gewerkt aan
een plan om de overblijf zo gezellig, ontspannen en veilig mogelijk te laten verlopen. Zodra
wij hier meer over kunnen delen, zullen wij dat doen! Wij staan open voor ideeën. Je bent
welkom om een keertje bij de overblijf te komen kijken. Hiervoor kun je een afspraak
maken bij Elly.

Zijn er na dit bericht nog vragen over de overblijf, stel ze gerust aan de leerkracht van de
groep je kind of aan Elly.

Lego-man is op reis
Hij bevindt zich in een landschap vol voorwerpen die hij niet herkent. Wie herkent hem
eigenlijk?

Kinderen over verkeersgedrag ouders: ‘Ik houd mijn mond maar’
07 JANUARI 2019 | DOOR XANDER ZWEMSTRA
Smartphone-verkeersles laat kinderen nadenken over risico’s van afleiding
Wat doe je, als je vader of moeder in de auto achter het stuur appjes leest en beantwoordt?

Dit soort vraagstukken komen aan bod in de verkeersles ‘Op de fiets even niets’. Kinderen in
groep 7 en 8 ervaren in die les wat de risico’s zijn van afleiding in het verkeer.
Leerlingen leren over risico’s van afleiding door smartphones
Ja, kinderen kennen de gevaren in het verkeer. Ze weten dat ze hun aandacht op de weg
moeten richten en op de medeweggebruikers. Maar als je hen vraagt of er straf moet staan
op het gebruik van de smartphone tijdens het fietsen, komen de eerste aarzelingen. Want is
dat nu wel zo erg? Ze zien hun ouders immers ook appen terwijl ze achter het stuur van de
auto zitten.
Al die meningen en gevoelens komen op tafel als gastleerkracht Jan de Jong namens Veilig
Verkeer Nederland een verkeersles 'Op de fiets, even niets' verzorgt op een basisschool in
Sneek. Met aanstekelijk enthousiasme speelt hij in op het zelfbewustzijn van de leerlingen.
Hij laat kinderen van stap tot stap vertellen wat ervoor nodig is om op de fiets een appje te
lezen: mobiel pakken, code intoetsen, bericht openen en lezen. ‘Je bent zo drie tot zes
seconden bezig. Op de fiets ben je dan vijftien tot dertig meter verder. Stel je voor dat je die
afstand met een blinddoek voor moet afleggen. Wat kan er dan allemaal niet gebeuren? In
de auto ben je dan bijna honderd meter verder en op de snelweg wel tweehonderd tot 250
meter.’
Jan de Jong toont de kinderen hoe moeilijk het is om twee dingen tegelijk te doen. Hij laat
een meisje tegelijkertijd het ene sinterklaasliedje zingen en het andere opschrijven. Dat lukt
haar dus niet. ‘Veel mensen denken dat ze dit wel kunnen, maar onze hersenen kunnen het
echt niet’, legt hij uit.
Ouders appen achter het stuur
En toch, zo blijkt uit de verhalen in de klas, zit een groot deel van de kinderen regelmatig in
de auto met een vader of moeder die achter het stuur appjes leest en beantwoordt. Slechts
een enkeling vertelt dat zijn ouders dan eerst de auto langs de kant van de weg zetten, of dat
ze hun kinderen vragen om de app aan hen voor te lezen. Anderen zeggen dat ze merken dat
de ouder die rijdt soms slingert tijdens het appen. ‘Ik houd mijn mond maar, want anders
schrikt hij misschien nog meer’, zegt een leerling.
Maar op de vraag wie er dan wel iets van zegt, komen weer wat aarzelende reacties, waaruit
ook de loyaliteit aan hun ouders blijkt. Want die appjes zijn misschien wel heel erg
belangrijk voor hun werk. En het gaat toch altijd goed – tot nu toe wel in ieder geval.
En moeten hun ouders een boete krijgen als ze worden betrapt met de smartphone in hun
hand? Voor zo’n sanctie schrikken veel kinderen toch terug. Laat staan dat ze vinden dat ze

zelf straf moeten krijgen. En zo worstelen ze met hun goede bedoelingen en de dagelijkse
gang van zaken om hen heen. Als we hen hen de stelling voorhouden dat ouders toch lekker
zelf moeten weten wat ze wel en niet doen, stemt de helft daarmee in.
Kinderen maken verkeersafspraken
De kinderen maken een afsprakenlijst en ondertekenen die. Eerst afstappen als je wilt
appen. De telefoon op stil tijdens het fietsen. Eén in plaats van twee oortjes in als je
onderweg naar muziek luistert. Daar zijn ze het bijna allemaal wel over eens.
Jan de Jong beëindigt zijn les in een vrolijke sfeer. Zijn eigen samengestelde filmpje over tal
van mensen die, turend op hun smartphone, in het water vallen of over hekjes struikelen
valt in goede aarde. Het kan jezelf ook overkomen, weten de kinderen. Maar daarom mag je
er natuurlijk wel even om lachen. De boodschap ‘veilig over straat’ lijkt goed te zijn
overgekomen.

Tram 1 rijdt weer!
Een oplettende ouder van onze school vertelde dat Tram 1 na lange tijd weer rijdt. Deze
tram kan vooral verrassen op de kruising van de Laan van Meerdervoort met de Javastraat.
Hier staat geen stoplicht en er het is wel een oversteekplaats. Wees alert en vertel jullie
kinderen ook hier goed op te letten.
Muziekles
Na de voorjaarsvakantie beginnen wij weer met muzieklessen na schooltijd op
vrijdagmiddag. Indien jullie belangstelling hebben graag alvast een mailtje
naarmuziekleswillemspark@gmail.com.
Groetjes Aleksandra, Cvetanka en Maurits

Tips

VakantiepasClub voorjaarsvakantie Den Haag
Het voorjaar komt steeds dichterbij en de eerste krokusjes en sneeuwklokjes zijn al gespot.
Tijd voor de voorjaarsvakantie! Dat betekent een nieuw pakket activiteiten van de
VakantiepasClub mét VakantiepasKorting.
Als jullie deze winter niet hebben kunnen schaatsen of skiën, grijp dan nu je kans in de
Uithof.
In het Kicking Horse Kinderkookcafé van Paagman maak je samen een lekkere maaltijd of
kom spelen en ontdekken in de Kinderwerkplaats.
Zomaar een paar ideetjes van de VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere activiteiten
op www.vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op
viavakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen

twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de
activiteiten.

