
 

Nieuwsbrief 9 

Agenda 

11 februari 2020 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

12 februari 

Thema voorstelling voor de ouders van de kleuters en peuters. 12.00 uur in het Boxem theater.  

14 februari 2020 

Carnaval  

17 februari t/m 21 februari 2020 

Voorjaarsvakantie 

26 februari 2020 

Luizencontrole 

28 februari 2020 

8.30 uur Oudercafé 

Rapporten mee 



2 t/m 6 maart 2020 

Rapportgesprekken 

 

Poppentheater 

Vrijdag 7 februari willen we met groep 1 tot en met 3 naar het poppentheater bij Odeon. Voor dit 

uitje zijn we nog op zoek naar ouders die willen rijden. Tot nu toe hebben wij nog niet genoeg 

aanmeldingen om te rijden. We willen woensdag de knoop door hakken of het uitje door kan gaan. 

We zijn nog op zoek naar 12 ouders die kunnen rijden. Intekenen kan op de lijsten die bij elke groep 

hangen. We hopen dat het uitje door kan gaan! 

 

Nieuws uit de groepen 

Groep 1-2b 

In de onderbouw zijn we het thematisch werken aan het ontwikkelen. Binnen het thematisch 

werken stimuleren we kinderen een onderzoekende houding aan te nemen en he t ontdekkend leren 

staat daarbij centraal.  We stimuleren kinderen om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te 
stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen.   

De leervragen van de kinderen komen te hangen op de ‘wonderwall’.  

De kinderen van groep 2 hebben hun leervragen zelf ingesproken op de  interactive wall en daarbij 

een tekening gemaakt.  



In de kring bespreken we de leervragen. In de hoeken kunnen de kinderen hun leervragen verder 
onderzoeken.  

Daarnaast staat binnen het thema 'spel' centraal.  

''Wat zegt een dokter aan de telefoon? ''  

In de kring hebben we een rollenspel gespeeld. De kinderen kunnen dit naspelen in de hoeken.  

''Hoe maak je met clics een ambulance?'' 

In de kring hebben we gekeken hoe ziet een ambulance er uit en besproken wat er nodig is om het 

te maken. Een aantal leerlingen zijn begonnen met het namaken van de ambulance. Dit geeft mooie 
resultaten.  

''Ik wil leren om een verhaal na te spelen.''  

Er zijn 2 verteltafels gemaakt. Een tafel waar met duplo het verhaal muis naar 

het ziekenhuis  kan worden nagespeeld en een tafel met handpoppen, waar het verhaal kikker is ziek 

kan worden na gespeeld.  

Voor de leervraag ''hoe doe ik een verbandje om?'', hebben we de moeder van Jaylinn uitgenodigd 

om dit in circuitvorm aan de kinderen te leren. In de speelhoek het ziekenhuis liggen de materialen 

om een verbandje om te doen. We zien dat de kinderen dit nu ook in de huishoek bij elkaar 
uitproberen. Leuk!  

 

Peuterspeelgroep De Boxem 

Vanaf vrijdag 28 februari zijn wij ook geopend op de vrijdagen van 8:30 tot 12:30. Heeft u 

belangstelling voor de peutergroep op de woensdag of vrijdag?Neem dan contact op met 06-
19622358/038-7112300 of mail naar midden-noord@prokino.nl. 

Hopelijk tot ziens!  
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KiVa 

De periode tot de voorjaarsvakantie werken we aan het thema 'pesten herkennen'.   

De kinderen leren wat het verschil is tussen plagen en pesten.  

Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet 

gemeen, plagen is voor alle partijen grappig. Om plagen kun je lachen, niet iedere keer dezelfde is 

aan de beurt. Plagen is ook meestal 1 tegen 1 en is makkelijk te stoppen.  

Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd 
wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden.   



 

 

Pilot Parro 

Vorige week hebben de meeste ouders zich aangemeld voor Parro, fijn! Zoals u in de planning kunt 

lezen, zijn de rapportgesprekken gepland in de week van 2 maart 2020. Binnen de pilot gaan we ook 

experimenteren met de planfunctie van Parro. Het rapportgesprek gaan we met u via Parro 

inplannen. In de volgende nieuwsbrief zullen we daar meer informatie over geven. Mocht u nog niet 

gekoppeld zijn aan Parro, dan vragen wij om dit alsnog te doen zodat u ook het rapportgesprek van 
uw kind kunt inplannen.  

Denktank 'communicatie' 

Op vrijdag 13 maart 2020 gaan we met de ouders van de denktank de pilot 'Parro' evalueren. Vindt u 

het leuk om hierover mee te praten, dan kunt u zich altijd aanmelden voor de denktank 
'communicatie' door een e-mail te sturen naar Gulcin Bayindir. 



 

Carnaval op De Boxem 

 

Sassendonk 31 januari 2020 

Alaaaaf,   

Vrijdag 14 februari barst het carnaval op de Boxem al los.  

Op deze dag mag iedereen verkleed naar school komen. Geeft u uw kinderen geen wapens 

(zwaarden/pistolen etc.), spuitbussen en confetti mee naar school. Serpentine slingers zijn wel 
toegestaan. Die dag staat er een groot spelletjesfeest op het programma.  

Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar verklede hulpouders die vanaf 10.20 uur spelletjes willen 

begeleiden of met een groepje rond willen lopen. Graag opgeven via de opgavelijst die bij de ingang 
van de klassen hangt.   

U kunt uw kind gewoon als altijd eten en drinken meegeven.   

Samen gaan we er weer een fantastisch feest van maken!   

Omdat dit knotsgekke feest eigenlijk het laatste weekend van de voorjaarsvakantie wordt gevierd 
willen we op maandag 24 februari “doe-raar-met-je-haar” dag vieren op school.   

Je mag deze dag je haar lekker gek doen of een pruik of een pet opzetten.  



Alaaf, alaaf, alaaf!  

 

Schoolfruit 

De kinderen hebben deze week tijdens de pauzes lekker genoten van een stuk watermeloen, mango 

en appel! Fijn dat wij al school via EU-Schoolfruit op deze manier kinderen kunnen stimuleren om 
samen in de klas fruit en groente te eten! 

Het schoolfruit voor onze school wordt geleverd door Willem Dijk AGF B.V.  U kunt zich inschrijven 

voor de wekelijkse nieuwsbrief. Hierin staat o.a. wat er elke week geleverd wordt. Inschrijven kan via 

de link: 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm


 


