3 juni

… waar ieder kind zich welkom voelt
AGENDA
5 februari start citotoetsing groepen
15 februari Open avond/informatieavond
voor nieuwe leerlingen en ouders
24 januari - 16 februari Project Poëzie
9 -25 februari Project Olympische
Winterspelen.
23 februari Streetwise verkeer met ANWB
24 februari – 4 maart Voorjaarsvakantie
RENOVATIE TOILETGROEP EN SCHOOLPLEIN
Tijdens de voorjaarsvakantie wordt het jongenstoilet
tegenover de groep van juf Petra gerenoveerd.
De werkzaamheden worden tijdens de vakantieweek
uitgevoerd, zodat en geen overlast ontstaat tijdens lestijd.
Tevens is er een opdracht uitgegaan om de bestrating van
ons schoolplein
waar dat echt nodig is opnieuw te leggen/op te knappen.
Oneffenheden en kuilen/plassen worden zoveel als
mogelijk weggewerkt.

ANWB STREETWISE
ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor
de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben
wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op vrijdag 23
februari naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam
en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen
van de basisschool. Professionele instructeurs komen
een ochtend naar de school en geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde
lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s,
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en
een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk
nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
· Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse
introductie op gevaarherkenning, herkennen van

verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van
autogordel en autostoeltje.
· Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling
van gevaarherkenning, veilig oversteken en de
noodzaak van gebruik van de autogordel in een
autostoeltje.
· Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van
reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een
auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel.
· Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning,
fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan
op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise

OUDERRAAD
Ouderraad zoekt versterking
De ouderraad bestaat uit ongeveer 13 ouders die zich
elk jaar herkiesbaar kunnen stellen. Het hoofddoel
van de OR is om de kinderen een zo leuk mogelijke
schooltijd te geven. Samen met andere ouders en het
team organiseren we leuke activiteiten zoals de
sportdag, schoolreisjes, verjaardagen van de
leerkrachten en natuurlijk het Sinterklaas- en
Kerstfeest. Ook zijn we betrokken bij het afscheid van
groep 8 en Open school avonden. Alles gaat in
goed overleg met het team van leerkrachten en de
Medezeggenschapsraad. Ongeveer eens in de 6
weken komt de OR bij elkaar om de voortgang te
bespreken. Wij zijn op dit moment op zoek naar een
enthousiaste ouder (m/v) die zin en tijd heeft om de
OR te komen versterken.
Spreekt je dit aan of wil je graag eerst wat meer
informatie? Stuur dan voor 15 februari a.s. een
berichtje naar Manon Kleijn (voorzitter OR) via
manonkleijn@hotmail.com
BERICHT VAN SPORTSERVICE
Welke sport past het best bij jou?

Kijk voor alle foto’s op onze fotopagina: http://obsdeadelaar.mijnalbums.nl/

Misschien zit je al op een sport, of wil je graag iets
gaan doen maar weet je niet wat?
Dan is de JeugdSportPas echt iets voor jou!
Er zijn heel veel verschillende sporten die je kunt
proberen, zoals Beachtennis, Bootcamp voor ouder en
kind, Tae Kwondo, Judo en nog veel meer! Je kunt 4
keer meedoen voor €6,-.
En wat zo leuk is, de ouders kunnen ook deelnemen
aan Beachtennis, Bootcamp, Tae Kwondo en Aerial
Dancing (klimdoek turnen).
Je kunt je inschrijven t/m 12 februari
via www.sportservicewestfriesland.nl, door te klikken
op de JSP button. Zie verdere uitleg over het
inschrijven op de folder die jullie hebben
meegekregen.

aan! De kinderen zagen hoe de brandweervrouw een auto
open e brandweerman compleet met masker en flessen vol
lucht.
De brandweer komt ook als er bijv. een poes in de boom zit.
Wij speelden dit in de klas met onze knuffel Martin. Martin
durft niet uit de boom hoe kunnen wij hem helpen?? De
kinderen bedachten veel oplossingen en gingen actief aan
het werk. Een glijbaan, een ladder van constructie, een
toren van duplo en een vliegtuig van de lego.
kan knippen met een enorme schaar. Ze bekeken de
kleding van d

Als er vragen zijn kun je altijd even bij je
gymleerkracht vragen!
Sportieve groet,
Team Sportservice
SCHOOLMELK
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
schoolmelk aan te bieden. Al voor 25 cent per pakje
kan uw kind elke dag inde 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.
NIEUWS UIT DE GROEPE N

GROEP 3-4
Na de kerstvakantie zijn we in groep 3-4 begonnen met het
thema "Vogels". In de klas hebben we bij het raam ruimte
gemaakt voor een "vogeluitkijkpunt". Hiervoor moest er
wel een groepje verschoven worden, zij zitten (tijdelijk)
onder de vide. De opa van Kaat en de vader van Jill hebben
voor ons twee voederplanken gemaakt. Inmiddels hangen
er pinda's en vetbollen aan, die de kinderen zelf gemaakt
hebben. Nu maar wachten op de komst van allerlei vogels.

GROEP 1EN 2
De weken na de kerstvakantie hebben wij gewerkt over de
brandweer. Van de ouders van Bo kregen wij heel veel
spullen voor dit thema, brandweerkleding, een brandslang,
rookmelder enz.
Wij hebben ook een bezoek gebracht aan de
brandweerkazerne, dit was een hele leerzame ochtend
voor de kinderen. Ze mochten een rondje met de
brandweerwagen rijden door Opmeer, zelfs met de sirene
Kijk voor alle foto’s op onze fotopagina: http://obsdeadelaar.mijnalbums.nl/

bureau halt
Onze klas had twee weken geleden een voorlichting
van bureau Halt. Eerder dit jaar hadden we ook al een
voorlichting van Halt. De eerste keer ging het over
groepsdruk en meelopers. Toen keken we een filmpje
dat een groep kinderen de tuin van iemand gingen
vernielen. Er waren maar 2 kinderen die opgepakt
werden en gestraft, want de anderen liepen zo weg.
De 2e x ging het over digitale misdaad. De 12 jarige
yuri keek bij de meester af tijdens het invoeren van zijn
wachtwoord. Yuri is toen later gaan inloggen als de
meester en heeft toen dingen veranderd zoals het
rooster en cijfers. De directeur had toen de politie erbij
gehaald en zij zijn erachter gekomen dat Yuri het heeft
gedaan. Yuri is toen naar bureau Halt gestuurd. Daar
heeft Yuri en soort straf gekregen.

geschreven door Quinten met hulp van Kee
en Israe

Foto's van
kinderen mogen niet meer worden geplaatst, dus daarom
maar een aantal prachtige werkjes van de kinderen. Links
een kleurplaat van Stan. Hij heeft de namen van de vogels
erbij geschreven. In het midden de schrijfletter s van Boy,
geschreven met de zilveren pen. Rechts een door Emma
getekende tuin vol met Fruit. Fantastisch, ik ben trots op ze.

GROEP 7
Kijk voor alle foto’s op onze fotopagina: http://obsdeadelaar.mijnalbums.nl/

