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Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.

Agenda
18-2

Start voorjaarsvakantie

27-2

Info avond Rapport/Portfolio

28-2

Rapport/portfolio mee

4-3

Leerlingenraad beide scholen

15-3

Landelijke Onderwijsstaking

Voorjaarsvakantie
Volgende week zijn de kinderen vrij i.v.m. de
voorjaarsvakantie. We zien elkaar weer terug
op maandag 25 februari.
Renovatie hal onderbouw
In de voorjaarsvakantie wordt de hal van de
onderbouw aangepakt. Samen met de
leerkrachten van de groepen 1-2 en 3 is een
plan bedacht om de hal meer onderwijskundig
in te kunnen zetten. Het resultaat ziet u na de
vakantie!
Rapport & Portfolio
Op donderdag 28 februari krijgen de kinderen
hun nieuwe rapport/portfolio map mee naar
huis. In de bijlage een brief met nadere
berichtgeving over de informatieavond
daarover.

landelijke organisaties bundelen hun krachten
om elk jaar een jeugd- en een
prentenboekklassieker voor een klein bedrag
beschikbaar te maken. Dit jaar zijn de titels
Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman en
Kikker is Kikker van Max Velthuijs. Vanaf 8
februari ligt het boek “Kruistocht in spijkerbroek”
voor € 2,50 in de boekhandel en vanaf 5 april ligt
het prentenboek “Kikker is kikker” in de
boekhandel.
Regionale voorronde voorleeswedstrijd
Op maandag 11 februari heeft Nadine uit groep 8
meegedaan aan de regionale voorronde van de
voorleeswedstrijd in de bibliotheek van
Oosterwolde. En…. Ze is door naar de volgende
ronde. Goed gedaan Nadine!

Oudergesprekken
De oudergesprekken worden gepland in de
week van 4 t/m 8 maart. Ook daarover vindt u
meer informatie in de bijlage. U kunt nu al uw
dag van voorkeur aangeven bij de leerkracht.
‘tJong®talent
Deze week sloten we het thema ‘De wereld om
ons heen’ af. Na de vakantie starten we met
het thema ‘Sport & spel’. In de OB is gekozen
voor het thema: ‘Circus’. Via de groepsgebonden nieuwsbrieven hoort u daar later
vast meer over. (zie verderop het verslag van
de thema’s tot nu toe).
Onderwijsstaking
Bij de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd
over de landelijke onderwijsstaking op vrijdag
15 maart. De scholen van Comprix (waar ook
de Boekhorst onder valt) zijn gesloten. Ook De
Duisterhout is dicht. Het personeel van In de
Kring staat achter de staking en dat willen we
op 15 maart ook laten zien. Hoe, daar denken
we nog over na. ’s Morgens zijn we in ieder
geval open. Voor de middag vragen we u
rekening te houden met de mogelijkheid dat
we de kinderen vrij geven of dat we u vragen
uw kind thuis te houden. E.e.a. hangt nog af
met dat wat we op die dag willen organiseren.
En met het gegeven dat alle andere schoolgaande kinderen op MFS Zuid wel vrij zijn.
Leesbevordering
Ter bevordering van lezen willen wij het
volgende onder de aandacht brengen: ‘Geef
een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie om
alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te
laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit
de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse

Gratis museum bezoek
De kinderen hebben de folder meegekregen
‘Help pake & beppe de vakantie door’.
Dit is een jaarlijkse actie waarbij kinderen o.b.v.
een volwassene gratis 40 verschillende musea
mogen bezoeken.
‘tJong®talent op CBS In de Kring
(verslag tot nu toe)
Op onze school verdelen we het jaar in 5
blokken. In Blok 1 tussen de zomervakantie en
herfstvakantie, stond ICT centraal. We hebben
daarvoor vaardigheidsafspraken op papier gezet.
Tussen de herfst- en kerstvakantie was het
thema: Kunst & Cultuur. De groepen 1-2-3
werken op de ‘tJong®talent- manier. Het
onderwerp kan soms afwijken van het centrale
thema, maar dat wordt dan gecompenseerd met
talentlessen door gastdocenten. In de groepen 12-3 zijn de leerkrachten nml. bezig om door
thematisch te werken een doorgaande lijn te
creëren. De kinderen in de groepen 1-2 en 3
hebben tijdens dat project gewerkt over het
menselijk lichaam. Nou dat zit op zich al heel
kunstig in elkaar . Ook de hoeken in de lokalen
en centrale hal worden op het thema ingericht.
Er wordt voorkennis vergaard: ‘Wat weten we al’
en leervragen geformuleerd. Deze staan op het

speciaal daarvoor bedoelde whiteboard.
Daarnaast hebben de kinderen hun lichaam
gebruikt voor de kunstuiting Dans!
In groep 4 is gewerkt over pop-art.

De kinderen maakten hun eigen museum.
Daar zaten echt kunstwerkjes bij dus die
komen in het portfolio: ‘waar ben je trots op!’.
Daarnaast kregen de kinderen muzieklessen
van een gastdocent. Groep 5-6 heeft gewerkt
met het ‘Staatnamenproject’ (cultuur).Dit
project is bij de kinderen zeer goed ontvangen. Groep 5-6 heeft ook meegedaan aan
de Dansbattle (kunst). In groep 7-8 stond de
dans centraal. De kinderen leerden niet alleen
verschillende soorten dansen, maar ook het
ontstaan en de culturele achtergrond van een
bepaalde dans. Onze buren, Dansschool
Clarette en Leon hebben ons daarbij
ondersteund.Na de kerstvakantie zijn we
gestart met blok 3. Het vaste thema is: De
wereld om ons heen. In de groepen 1-2 en
3 is er van alles geleerd over ‘de bakker’. In
groep 4 werd gewerkt over de soorten dieren.
In 5-6 stond de wereldbol centraal. En in
groep 7-8 TECHNIEK. Er is gewerkt met de
Energie box van het IVN. We deden dat
samen met onze buurschool de Boekhorst.
Leerlingen waren leerkrachten zijn gemixt. De
leerlingen hebben dat als zeer positief
beoordeeld. Na de voorjaarsvakantie starten
we met ‘Sport & spel’.

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

