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Vanuit de directie en het team
De kranten staan er op dit moment vol van: het
gebrek aan vervangers.
Helaas bleek ook voor ons de invalpoule leeg te zijn
afgelopen week…
Door een flexibele inzet van leerkrachten is het ons
toch gelukt om de groep les te kunnen geven.
Fijn dat we het tot nu toe op deze manier op kunnen
vangen!

Week 7
14/2
Rapporten mee naar huis gr 1-3
15/2
Rapporten mee naar huis gr 4-8
Week 8
21/2
Oudergesprekken
Week 9
26/2
Oudergesprekken
28/2
Carnavalsmiddag voor 1 t/m 3
1/3
Carnaval voor 3 t/m 8
Continurooster tot 14u

Jarigen 11 febr t/m 18 febr
Geen jarigen

Geplande vervanging

12-2 ochtend: Marieke -> Willem
(werkdrukregeling)
14-2 ochtend: Carla -> Willem
(werkdrukregeling)

Stakingsdag vrijdag 15 maart
U heeft vast wel gelezen in de media dat er in de week van 11 maart actie wordt
gevoerd. Op vrijdag 15 maart staat er een brede staking gepland voor al het personeel
in het onderwijs. Op dit moment vindt er binnen het team een inventarisatie plaats
omtrent stakingsbereidheid. Zodra er meer bekend is wordt u uiteraard geïnformeerd.
Werkdrukregeling
Vanaf de start van het schooljaar wordt wekelijks een leerkracht vrij geroosterd vanuit
de werkdrukgelden. Zij kunnen dit dagdeel besteden aan administratie of andere zaken
die nodig zijn voor de groep. De vervanging wordt gedaan door Willem.
Vanaf deze week staat de geplande vervanging, waaronder de werkdrukregeling, ook
vermeld in de nieuwsbrief.

Vanuit de groepen
Vlinders
De Vlinders hadden letterKOEK in de letterHOEK! We hebben woordjes gelegd en
woorden opgegeten!
Eén van onze klasgenootjes is een tijdje afwezig en omdat hij zo gemist wordt, is er door
de kinderen voor hem getekend en geschreven.
Tijdens de presentaties die wij na het werken aan het eind van de middag doen, hebben
we de afgelopen weken veel mogen genieten van toneel voorstellingen.
Afgelopen week was dit een "dierenarts-voorstelling". We hebben het samen gehad over
wat we allemaal zagen en voelden: spannend, grappig, gek, eng, zielig, schattig, stout..

Libellen
Elke week hangt er een nieuwe letter aan onze lettertak. In de hal kunt u steeds
lezen welke letter dit is. De kinderen mogen spulletjes meenemen waar de letter
in voorkomt. Wilt u samen met uw kind kijken of hij/zij iets mee wil nemen. Dit
gebeurt nu eigenlijk weinig.
Krekels
We hebben afgelopen week genoten van de muziekles
met Bernhard!
Hij heeft met ons gezongen en ons mee laten genieten
van de verschillende geluiden van zijn gitaren.
De basgitaar klonk erg laag en de elektrische gitaar
schalde door heel de school.
Het mooiste was dat de kinderen er ook zelf op
mochten spelen.

Op woensdag hebben we met techniek vetbolletjes
gemaakt voor de vogels en we hebben de bollen en
knollen onderzocht met microscopen en loepen.
Onze bevindingen hangen bij de weetjes op ons
prikbord.
Ook Denise is afgelopen week gestart in onze
groep en ze heeft het erg leuk gevonden.

Vuurvliegen & Sprinkhanen
Gedichtenwedstrijd Heumen
Amelie uit groep 6 heeft de gedichtenwedstrijd gewonnen namens de Regenboog!
Er waren 3 genomineerden en haar gedicht eindigde op nummer 1. Zij mocht een leuk
prijsje uitzoeken bij de dorpsdichter.
De uiteindelijk ‘meest poëtische Heumie’ werd Finn, een jongen van de Komeet. De prijs
werd uitgereikt door de dorpsdichter en de wethouder samen.
Leuk dat er zoveel kinderen vanuit onze groepen aanwezig waren deze middag!
Vrijdag
Afgelopen vrijdag was Jacky ziek. Esther ging de uitdaging aan groep 6-7-8 te draaien.
Het was m.n. even spannend of er wel 40 leerlingen in één lokaal pasten. Met wat
passen en meten bleek dit te lukken en heeft iedereen zich ingespannen om er een
geslaagde vrijdag van te maken.
Rapportgesprekken groep 7
De leerlingen van groep 7 worden van harte uitgenodigd om bij de komende
rapportgesprekken aanwezig te zijn.
Rapportgesprekken groep 8
Omdat de gesprekken over het definitieve advies net geweest zijn er geen
rapportgesprekken voor leerjaar 8 ingepland. Mocht hier naar aanleiding van het
rapport toch behoefte aan zijn kunt u een afspraak maken met Jacky.
Inleveren rapportklapper
We missen nog van een aantal leerlingen de rapportklapper. Graag z.s.m. inleveren.

Start Project Onderzoekend leren groep 6-7-8
Aankomende donderdag starten we met het project Onderzoekend leren. Jacky en
Christel hebben dit de afgelopen maanden voorbereid i.s.m. het
Wetenschapsknooppunt. Het thema van het project is ‘automatische handelingen’.
Voor de introductieactiviteit zijn we opzoek naar de volgende spelletjes:
Halli Galli
Dobble
Speed Cups
Vlotte geesten
Set
Big Brain Academy (kaartspel)
Grabit actiespel
Sneek peek actiespel
Cortex Challenge
Mocht u één van deze spellen thuis in de kast hebben staan, zouden wij deze dan mogen
lenen? (graag voor donderdag mee naar school).
Vrijdag worden de spellen weer mee naar huis gegeven. Vanzelfsprekend zullen wij er
op letten dat de spelletjes voorzichtig behandeld worden en in goede staat weer mee
naar huis gaan.
Open dag VO
Zaterdag 16 februari is de open dag van de middelbare scholen in Nijmegen e.o..
Ook de leerlingen uit groep 7 zijn op deze dag van harte welkom om zich alvast te
oriënteren.
Meer informatie vind u op: www.schoolkeuzehulp.nl

Informatie vanuit externen
Verkeerssituatie Veldsingel
In verband met het leggen van elektrakabels in het voetpad rondom het nieuwe
sportcomplex de Veldschuur worden er ter plaatse een omleiding en tijdelijke
verkeersmaatregelen ingesteld. Op de bijgevoegde tekening ziet u de
verkeersmaatregelen en de omleiding. De omleiding en de verkeersmaatregelen
zijn t/m 15 februari actueel.

