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 Datum: vrijdag 13 januari 2023, Nr. 9 

 

 

 

 

 
Leila Brouesse – vrijdag 24 januari 
 
 
 

Agenda 

 
Dinsdag  17-01 Schoolschaken 
Donderdag  19-01 Audit vanuit bestuursbureau Obase 
Vrijdag  20-01  2e sessie kinderyoga (2-12 jaar); zie     
                                            https://www.bloeisd.nl/ 
Donderdag 26-01 MR-vergadering; start 19.30 uur  
Vrijdag  27-01 3e sessie kinderyoga (2-12 jaar) 
Vrijdag   27-01  Volgende Kletskop  
 
 
Fruitdagen 
Volgende week trakteren we de kinderen op: 

watermeloen – snacktomaatjes - sinaasappel 

 

 

 

https://www.bloeisd.nl/
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Piano 

Maandag 9 januari zijn we (groep 6/7/8 ) begonnen aan een 

project rondom onze ‘nieuwe’ schoolpiano. Elke 

maandagmiddag tot aan de voorjaarsvakantie gaan we op de 

maandagen aan de slag met de piano met hulp van Ilse de Heer, 

een ouder/verzorger van onze school. 

De leerlingen leren: 

-een 3-d tekening maken van een piano; 

-over kunstwerken van bekende schilders; 

-over muziekinstrumenten;  

-een ontwerp maken voor het verfaaien van de piano; 

-piano ontvetten en schuren; 

-één ontwerp kiezen;  

-piano beschilderen;  

-instrument kleien en ontwerp erop maken; 

-piano vernissen (héél voorzichtig) 

-…………………… 

Als de piano weer in volle glorie in onze school staat te pronken, wordt de piano gestemd. Er wordt nog 

nagedacht over een presentatie en wie weet organiseren we een openingsconcert! Andere ideeën zijn 

uiteraard ook welkom. 

 

We zijn nog op zoek naar pianisten die het leuk vinden om af en toe piano te spelen op onze school? 

De musici kunnen zich aanmelden bij juf Franny (f.zeelenberg@obase.nl). 

Muzikale groeten, 

groep 6/7/8 

 

Site van de week  

Update vanuit de GGD over corona en infectieziekten: 

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-e-eljvky-ihzlhkuut-r/  

Vanuit de MR 

Donderdagavond 26 januari is de volgende MR-vergadering. De vergadering start om 19.30 uur. De agenda 

voor de vergadering volgt binnenkort. 

 

Schaken 

Op woensdag 1 maart vindt het eilandelijke schaaktoernooi plaats. De Klimop zal één of meerdere teams 

inschrijven. De schaaklessen op school starten weer op dinsdagmiddag 17 januari.  

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Op 9 januari zagen we elkaar weer. Natuurlijk hebben we elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst… Maar ook 

een gezellig, gaaf, goed, geweldig…. Nieuwjaar! Want maandag leerden we de letter g. De komende weken 

gaan we heel veel met letters oefenen en spelen, want het prentenboek Alfabet van Charlotte Dematons staat 

bij ons centraal. 

 

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-e-eljvky-ihzlhkuut-r/
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Nog 4 letters te gaan en groep 3 kent alle letters! Dan is het tijd voor het bekende letterfeest! Donderdag 26 

januari vieren we met alle kinderen van groep 1-2-3 het letterfeest. Zo sluiten we ook het thema alfabet 

feestelijk met elkaar af. 

Nieuwe leerlingen 

We hebben sinds de kerstvakantie twee nieuwe leerlingen in groep 1: Jop ten Hoogweg en Gilene Doeleman. 

We wensen hen heel veel plezier bij ons op school! 

 

Nieuws uit groep 4-5 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Gynzy - Werken met bundels in groep 4/5:  

We werken dagelijks met de bundels van Gynzy. Naast de 

lessen van Gynzy die we volgen kunnen leerlingen na de 

les gericht werken in de bundels. Een bundel is een set 

leerdoelen die ik zelf kan samenstellen voor de leerlingen. 

Hierdoor werken mijn leerlingen aan leerdoelen die ik 

graag wil aanbieden. Wanneer een leerling moeite heeft 

met de tafels, zet ik een extra bundel klaar voor het automatiseren van de tafels. Een leerling die juist 

sneller door de stof gaat help ik met het klaarzetten van een bundel met uitdagende leerstof en daar 

geef ik instructie op.  

Bundels kan ik klaarzetten voor individuele leerlingen maar ook voor een klein groepje of voor de 

hele klas. Bundels zijn ideaal en breed inzetbaar, ik gebruik ze voor: extra uitdaging voor 

plusleerlingen, extra oefening of huiswerk, herhalen van doelen, automatiseren en remediëren.  

Wanneer u thuis inlogt op Gynzy kunt u de extra bundels van rekenen, spelling en woordenschat 

rechts in de 5 hoekige iconen vinden. Zie ook: https://www.gynzy.com/nl-nl/digitaal-lesgeven/extra-

leerdoelen  

 

https://www.gynzy.com/nl-nl/digitaal-lesgeven/extra-leerdoelen
https://www.gynzy.com/nl-nl/digitaal-lesgeven/extra-leerdoelen
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Schaaklessen:  

De schaaklessen kunnen op dinsdagmiddag 24 januari helaas niet doorgaan vanwege een verschoven 

teamvergadering. De eerst volgende schaakles met Fokko Baakman is op dinsdagmiddag 17 januari. 

De bedoeling is om tot de voorjaarsvakantie door te gaan met de schaaklessen.  

Faqta:  

Voorlopig even geen toets van Faqta want we zijn net met een nieuw thema begonnen. In groep 5 

gaat het nieuwe thema over de Grieken en Romeinen. In groep 4 gaat het thema over leven in de 

ruimte. 

 

Groep 6-7-8 

De beste wensen 
Allereerst namens juf Franny, juf Isabel en groep 6-7-8 wenst 
iedereen een heel gelukkig nieuwjaar! Dat al onze wensen mogen 
uitkomen in het jaar 2023! 
Maandag hebben een kleine nieuwjaarsborrel gehad. Samen proosten 
we op het nieuwe jaar. We hebben tijdens de kanjertrainingles een 
werkblad gemaakt waarop wij onze voornemens, wensen en dromen 
konden schrijven.  
 
Start blok 4 en middentoetsen IEP- januari 
Maandag zijn we gestart met een nieuw blok met rekenen, spelling en 
taal. Dit blok loopt tot aan de voorjaarsvakantie.  
Vanaf volgende week maandag 16 januari starten we in groep 6-7-8 met de middentoetsen van IEP. 

We nemen verschillende onderdelen af: rekenen, spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen. Ook zal het 

technisch lezen en het tempo rekenen worden getoetst. 

We hakken de toetsen in een aantal stukjes, zodat het overzicht kunnen houden en we ons beter kunnen 

concentreren op een kleiner gedeelte. 

We hebben veel geleerd de afgelopen maanden, dus gaat helemaal goed komen.  

-        Denk iedere dag aan je oortjes of koptelefoon!! 

Heel veel succes, allemaal! 

 

Faqta- burgerschap 

Na de kerstvakantie zijn we begonnen aan een nieuwe thema 

van de wereldoriënterende vakken. Dit keer staat burgerschap 

centraal. We hebben in de klas een overzicht gemaakt hoe 

onze parlementaire democratie eruit ziet. Zo bekijken we het 

op landelijk, provinciaal en gemeentelijk bestuur. Woorden als 

het kabinet, de regering, de grondwet en rechtspraak komen 

aan de orde. 

Wat een geregel! Hoe ziet de toekomst van Nederland eruit? 

En welke invloed, rechten en plichten hebben wij?  
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Nieuws vanuit Kibeo 
Het nieuwe thema waar we nu aan werken is winter. Al werkt het weer niet mee en lijkt het buiten wel herfst. 

Binnen hebben we het over sneeuwvlokjes en ijs. We doen net alsof we rillen van de kou.  Maken mooie 

sneeuwpoppen en  met onze vingers maken we er sneeuwvlokjes bij. Ook zorgen we dat de vogeltjes er 

warmpjes bijzitten, we kleuren een vogeltje en in het vogelhuisje krijgt hij voer. 

 

 

 

 

Vriendelijke groet,  

team Kibeo                                

                                     

Fijn Weekend! 


