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ALGEMEEN
AGENDA
1 maart: Margedag, kinderen groep 1 t/m 8 vrij
2 april: Goede Vrijdag, IKC gesloten
5 april: Tweede Paasdag, IKC gesloten

IKC OPEN
Na een periode van lockdown en afstandsonderwijs, konden we begin februari eindelijk weer alle kinderen op school
verwelkomen. We hebben wat aanloopproblemen gehad met sneeuw, kou en ijzel. We hopen dat dit nu achter ons ligt en
we de komende tijd weer gewoon op school zijn. De kinderen waren al snel weer gewend aan de fysieke lessen. Ook het
werken in kleine groepjes gaat goed, we maakten hiervan ook al veel gebruik bij coöperatieve werkvormen. De komende
weken staan in het teken van de IEP-toetsen. Deze toetsen geven een beeld van waar het kind nu staat en aan welke
doelen nog gewerkt gaat worden. Voor groep 8 breekt er weer een spannende tijd aan met de adviezen voor het
vervolgonderwijs. Gelukkig berust het advies niet alleen op het laatste schooljaar. We volgen alle kinderen van groep 1
t/m 8 in hun ontwikkeling. Dit begint zelfs al bij de peutergroep. Voor het advies wordt ook altijd gekeken naar de
ontwikkeling in al deze jaren. Het gaat ook niet alleen om toetsgegevens. We kijken bijvoorbeeld ook naar werkhouding
en spanningsboog.
Leer KRACHT
De afgelopen tijd heeft het team ook doelgericht gewerkt. We zijn in oktober gestart met LeerKRACHT. Dit is een
methodiek die helpt om het onderwijs voor de leerlingen te verbeteren. Tijdens de eerste periode heeft elke leerkracht
gewerkt aan doelen bij het vakgebied Spelling. Kinderen hebben extra gewerkt aan het verbeteren van hun
spellingsvaardigheden. Er werden veel verschillende coöperatieve werkvormen gedaan, gekoppeld aan de moeilijke
afspraken, bijvoorbeeld rijmen, het klankgroepenwoord of werkwoordspelling. Door dit als team wekelijks met elkaar te
delen, houden we het goed onder de aandacht en leren we van elkaar. Een win-win situatie! De komende periode werken
we aan het vakgebied Lezen. Tijdens de margedag van 1 maart worden er voor dit onderwerp nieuwe doelen gekozen en
we spreken af welke acties er in de groepen zijn. Dit was al gepland en laten we
doorgaan. Het betekent dat de kinderen op die dag vrij zijn.
INZAMELEN
Op het IKC is geen inzamelpunt meer voor batterijen en doppen. We vinden het IKC
niet de juiste plaats om batterijen te bewaren. Ook merkten we dat er steeds minder
werd ingezameld. Hierdoor hebben we besloten om te stoppen met inzamelen van
beide.
OUD PAPIER
De ouder(s)/verzorger(s) van de volgende kinderen staan op de lijst:
18 februari: Rémon Tijms, Kim Prins, Ryan Bosker,
Jochem van Vulpen, Daniël Ovinge, Benthe Jager
8 April:
Jesse van der Heide, Brian Eising, Ruben Bakker,
Noëlle Sok, Thijs Noordenbos
Lukt het u niet om op deze avond oud-papier te halen dan kunt u zelf contact
opnemen met iemand van de reservelijst.
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VOORJAARSVAKANTIE
De kinderen hebben de afgelopen tijd heel hard gewerkt. Vele instructies online gevolgd, vragen stellen in de Meet en
soms ook wachten in plaats van even snel een vraag kunnen stellen tijdens de loopronde en weer doorgaan met het
werk. Ze hebben geleerd heel zelfstandig te werken en goed te plannen, natuurlijk met de hulp van ouders.
De kinderen hebben na deze inspannende tijd hun vakantie wel verdiend.

We wensen iedereen een heel fijne
voorjaarsvakantie!

NIEUWS UIT DE GROEPEN

KINDEROPVANG
Beste ouders/verzorgers, opa’s en oma’s,
Wij van de kinderopvang hebben het idee om samen met de kinderen wat kinderboerderijdieren
(kippen, konijnen, geitjes enz.) te verzorgen. Dit is helaas hier op locatie niet mogelijk. Zijn er ouders, opa’s, oma’s, ooms
of tantes of andere familieleden die dieren thuis hebben waar wij ook eventueel iets in kunnen betekenen? Dat wij met de
kinderen de dieren kunnen knuffelen, voeren, helpen met de verzorging (hokken schoonmaken, borstelen enz.).
We vinden het heel leuk, als jullie met ons meedenken.
Alle ideeën zijn welkom!

Dorpstuin
De dorpstuin is misschien ook een idee? Wie weet wie de
contactpersonen zijn van de dorpstuin, die wij kunnen benaderen?
Het lijkt ons leuk om hier ook mee te helpen met de kinderen; plukken van het fruit, planten van de bloemen en het
proces zien hoe een plant nu groeit.
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GROEP 7/8
Wat hebben de kinderen van groep 7/8 hard gewerkt thuis.
We kunnen niet anders dan trots op ze zijn.
Toen het bericht kwam dat we weer naar school mochten waren we blij verrast. We zouden elkaar weer in het echt
kunnen zien en spreken, dat is fijn.
Maandag gingen we niet open.. code rood.
Dinsdag dan.. vol goede moed.. kkkkkkoud. Heel erg koud en jammer genoeg niet warm voordat het 14.00 uur was.
Woensdag.. JA! We mogen weer. En meteen is het gezellig met elkaar, iedereen pakt de draad weer op. De weektaak
van het online werken hebben we gehouden. Naast de instructielessen hebben we
blokken waarin iedereen zelfstandig aan zijn of haar taken werkt.
Gezelligheid, sneeuwpret. Het is fijn om weer
samen op school te zijn.
Ook deze 2e week, waarin we wederom niet
op maandag konden starten, hebben we nog
plezier buiten. Een echte sneeuwpop zit er
niet meer in met deze drab, maar groep 7/8
is groep 7/8 niet als er niet een alternatief
bedacht wordt.

Binnen gymmen is nog geen optie, vandaar dat we buiten allerlei opdrachten gaan doen. Het kan dus ook heel goed zijn
dat jullie onder schooltijd groepjes kinderen van groep 7/8 in het dorp zien lopen.
Volgende week hebben de kinderen hun welverdiende vakantie.
Al zijn we met z’n allen veel thuis geweest de afgelopen tijd, van helemaal vrij en vakantiegevoel was volgens de
kinderen absoluut geen sprake. Na de vakantie gaan we vol goede moed weer verder.
Belangrijke data na de vakantie:
Woensdag 3 maart: Onze schoolkampioen voorlezen Jasper, gaat nogmaals voorlezen. Deze keer wordt het
opgenomen. De opname sturen we in als deelname voor het regiokampioenschap.
Donderdag 4 maart: Taaltoets van het thema televisie
Woensdag 10 maart: Engels toets van song 4
Maandag 15 maart: Topografietoets onderdeel D
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INGEZONDEN:

Kahoot familiequiz in
van 9 januari jl. via project “Jeugd aan zet”
Reuze spannend de eerste keer. Eerst iedereen inloggen in ZOOM, zodat we elkaar allemaal konden zien en toen samen
de Kahoot familiequiz spelen. Maar liefst 32 deelnemers namen probeerden de quizvragen zo goed mogelijk te
beantwoorden.
De 1e prijs is gewonnen door Jacqueline Paasman, de 2e door Sara Jager, de 3e door Maud Kamps, de 4e door Liene
Jager en de 5e door Eva Paasman.
De winnaars voor het insturen van de mooiste en leukste quizvraag waren voor Darshano Libretto en Rosalie Hagenouw.
De winnaars, van de online familiequiz, hebben hun prijs opgehaald.
Bedankt voor de leuke foto's en veel plezier met jullie prijs.

Nieuwe datum voor de volgende online familiequiz
Zaterdag 20 Februari om 16.00 uur
Opgeven kan via ons Emailadres:
buurtacademie@outlook.com
Wat kun je winnen bij onze Hooghaler ondernemers:
1e Slagroomtaart van bakker Fledderus
2e Kappersbon bij Wanda Bazuin (uiteraard pas te besteden als de kappers weer open mogen)
3e Gezinszak patat bij Boszicht
4e en 5e Markers voor het inkleuren van Happy Stones

Wees er snel bij er kunnen maximaal 50 spelers meedoen!!
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