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Kalender
06-02
01-02
07-02
08-02
10-02
12-02 t/m 16-02
13-02
15-02

16-02
23-02 t/m 02-03

Gefeliciteerd:
Margreet Matena
Leerlingenraad
Groep 8 vrij i.v.m.
administratieochtend
Alle leerlingen vrij i.v.m.
studiedag
Open ochtend (9.00u –
12.00u)
Open week (zie flyer in deze
maandbrief)
Kijkochtend groep 1 t/m 8
Inloop school
maatschappelijk werkster
8.30 uur tot 9.30 uur
1e Rapport
Let op: de voorjaarsvakantie
begint vrijdag 23-02!

Gesprekkenweek
Van 19 februari t/m 22 februari zijn er
oudergesprekken. Wij stellen het zeer op prijs als uw
kind(eren) hier ook bij aanwezig is/zijn. U kunt zich via
digiDUIF van 12 februari vanaf 7.30 uur t/m 15
februari tot 19.00 uur inschrijven, een aankondiging
hiervoor ontvangt u op 9 februari.

Vrije dagen en voorjaarsvakantie
07-02 Groep 8 vrij i.v.m. administratieochtend
08-02 Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
23-02 t/m 02-03 Voorjaarsvakantie (let op: vrijdag zijn
de kinderen al de hele dag vrij).

Leerlingenraad
De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bij
elkaar. Michelle en Björn (namens groep 8 in de
leerlingenraad) schrijven hieronder wat er zoal wordt
gedaan/ besproken in de leerlingenraad.
Wat is de leerlingenraad?
Bij de leerlingenraad komen kinderen van groepen 5
t/m 8 eens in de 2 maanden bij elkaar om te
discussiëren met directeur Hananja Witkamp.

Ontwikkel jezelf, groei samen!

Waar hebben jullie het over in de leerlingenraad?
We praten serieus over de inrichting van onze school.
Hierbij hebben we het ook over de schooltijden
gehad, zoals een continurooster. We bespreken soms
ook dingen die ook worden besproken in de
ouderraad. We hebben het gehad over Jeelo. Jeelo
staat voor: JE Eigen Leer Omgeving.
De school gaat na de voorjaarsvakantie met een
proefproject starten, om te kijken of Jeelo bevalt.
Schoolreisje?
We praten in de leerlingenraad over de schoolreisjes.
Directeur Hananja heeft naar de leerlingenraad
geluisterd, we gaan naar een andere locatie dan dat
we altijd doen. Waar we dit jaar naartoe gaan,
verklappen we niet. (Inmiddels is dit bekend…)
Nieuwe leesboeken
‘Wij vinden de leesboeken van school een beetje oud
en saai worden’, zeggen de leerlingen. Dus de
leerlingenraad krijgt toestemming om in elke groep
een lijstje te maken met boeken die gemist worden.
Dus we vragen de leerlingen wat voor boeken zij leuk
vinden en daar dan een keuze van te maken om
daarna weer te kijken welke boeken we mogen
kopen.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Jelte
Nederlof (psz), Emelly van der Raaij (psz), Jonathan
Safro (psz) Sarah van de Graaf (1C), Senn Kavelaar
(1C), Mordechai Rönnebeck (1D), Lina van Halm (1C),
Shayne Göktas (1A) en wensen hen en hun ouders een
fijne tijd bij ons op school.

Nieuws van de OR
Wist u dat:




Er op 24 januari weer een geslaagde
voorleesochtend is geweest en we iedereen
die daar aan bijgedragen heeft hartelijk willen
bedanken?
Wij nog steeds op zoek zijn naar een aantal
enthousiaste en gezellige nieuwe leden voor
de ouderraad? Aanmelden kan
via: or@kbspapendrecht.nl
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Nieuws van de PSZ
Ziek en gezond, wat een superleuk thema! We hebben
al veel geleerd, zoals hoe je eruit ziet als dokter of
zuster, hoe je supergoed je tanden moet poetsen en
hoe ze mooi wit worden! Liedjes zingen we: "Au, au,
au, au, dokter kom eens gauw. Ik heb mijn grote teen
gebroken en mijn hand in 't vuur gestoken. Au, au, au,
au, dokter kom eens gauw!’
Er is een echte apotheek waar we pillen en pleisters
kunnen kopen. En in het ziekenhuis zijn we echt ziek
en worden we gelukkig geholpen door een lieve
zuster.

Over een paar weken is het voorjaarsvakantie. Met de
kinderen van de BSO “vliegen” we de ruimte in! We
gaan experimenten doen, spelletjes, knutselen en
houden een lekkere sterren high tea.

Open ochtend/week school

Ouderavond mediaopvoeding
Op dinsdagavond 10 april 2018 is er een ouderavond
voor alle ouders in samenwerking met Kindcentrum
Prins Constantijn, de Koningin Beatrixschool en
Kindcentrum Oranje-Nassau met als thema
‘Mediaopvoeding’. De vragen die ouders hebben over
mediaopvoeding lopen uiteen per leeftijdsfase. Hier is
het programma wat geboden wordt ook op
afgestemd. De avond wordt verzorgd door Bureau
Jeugd & Media.
De avond start om 20.00 uur en wordt gehouden op
het Kindcentrum Prins Constantijn, Walmolen 2. U
kunt deze datum alvast reserveren in uw agenda. In
maart volgt de officiële uitnodiging waarin u aan kunt
geven of u wel of niet komt.

Nieuws van de TSO en BSO
TSO
Zoals ieder schooljaar nemen we binnenkort op de
TSO weer de ‘kinder-enquête’ af. Deze enquête wordt
door alle kinderen van de TSO ingevuld. Dit gebeurt
op de
TSO dus u zult hier als ouder thuis niet zo veel van
merken. Er wordt aan de kinderen gevraagd wat ze
van de TSO vinden, of ze graag naar de TSO gaan, wat
ze van de leidsters vinden. Ook mogen ze aangeven of
ze nog dingen missen. Als alle kinderen een enquête
hebben ingevuld zal de TSO-coördinator alle enquêtes
verzamelen en uitwerken. We hopen u in de
maandinfo van april de uitslag te kunnen mededelen.
BSO
Alles is liefde…. Op de bso werken we met het thema
Valentijn. We zijn druk aan het knutselen met hartjes,
we stempelen met wc rollen, maken mozaïeken
hartjes, bakken heerlijke Valentijns-cup cakes, maken
mooie Valentijn vlinders en ontwerpen prachtige
trouwjurken van wc-papier.
Ontwikkel jezelf, groei samen!

voorspoedig 215 toe!
info@kbspapendrecht.nl – www.kbspapendrecht.nl

[Typ hier]

Lied van de maand
Zing een nieuw lied (Opwekking voor kids, nr. 16) –
onderbouw
Kom tot de Vader (Opwekking 59 9) – bovenbouw

Regel van de maand
Schoolmelk

Wij luisteren naar elkaar

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen
gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook
op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op
onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent
per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of
grote pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen.
Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit
een abonnement af. Drie weken na afsluiten van het
abonnement start de levering van de melk.
Voor meer informatie zie onze website
www.schoolmelk.nl

Bijbelrooster
Week 6: 05-02 t/m 09-02
Het groeit zomaar
Marcus 3:13-19, 4:1-20 en 4:26-34
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen
helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad zaait,
op de ene plek groeit het beter dan de andere. Hij
vergelijkt het koninkrijk van God met een
mosterdzaadje: dat lijkt misschien klein, maar het
wordt een grote plant waarin de vogels kunnen
schuilen.
Week 07: 12-02 t/m 16-02
Storm!
Marcus 4:35-41 en Marcus 5:1-20
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het
meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek raken,
ligt
Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het water tot
rust. Aan de overkant van het meer woont een man
met een storm in zijn hoofd. Ook deze storm weet
Jezus te bedaren.
Ontwikkel jezelf, groei samen!

info@kbspapendrecht.nl – www.kbspapendrecht.nl

