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Kalender en belangrijke informatie voor de komende periode
- Dinsdag 14 januari - kijkochtend peuters
- Donderdag 16 januari - theatervoorstelling voor de kleuters in speelzaal
- Dinsdag 21 januari - OPEN DAG
- Maandag 27 januari, gastles kleuters i.v.m. voorleesdagen
- Donderdag 30 en vrijdag 31 januari - STAKING - school dicht
- Dinsdag 4 februari - bezoek streekmuseum project koeienwachtertje gr 5 / 6
- Maandag 10 februari - voorlichting bureau halt groepen 7 en 8
Stakingsacties onderwijs op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari
Hoewel er veel is verbeterd ten aanzien van salarissen en functiebouwwerk in het Primair
Onderwijs zijn de eisen van het personeel ten aanzien van de werkdruk en totale bekostiging van
het onderwijs nog niet ingewilligd. Ook op onze school blijft de actiebereidheid onverminderd
hoog. Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk
neer te leggen. Ook het schoolbestuur staat volledig achter de actie. De werkdruk in het
basisonderwijs is erg hoog. Zieke werknemers vervangen is een ingewikkelde klus. Er moet echt
iets gebeuren. Daarom is onze school donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari dicht omdat wij
vinden dat er echt iets moet gebeuren om de kwaliteit van ons onderwijs ook voor de toekomst
hoog te houden.

donderdag en vrijdag
30 en 31 januari
is onze school gesloten
vanwege de staking
Mededelingen vanuit het team
Juf Tea, groep 4.
Juf Tea is de maand januari afwezig vanwege een ingrijpende doktersbehandeling. Ze wordt deze
maand vervangen door juf Lizette. Wij wensen juf Tea veel sterkte en van harte beterschap en juf
Lizette veel plezier in de groep! Wij gaan er vanuit dat juf Tea na januari weer aanwezig is.
Afscheid van juf Yvonne Hoogzand en Juf Charlotte.
Eind januari nemen we afscheid van twee van onze medewerkers: Juf Yvonne, leerkracht van groep
4 en Charlotte, onze onderwijsassistente.
Juf Yvonne Hoogzand
Na bijna 20 jaar met veel plezier op de J.C. van Gent gewerkt te hebben, gaat juf Yvonne haar
werkgebied verbreden door vanaf 1 februari een overstap te maken naar o.b.s. “de Inktvis” Wij
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wensen haar veel succes en een goede tijd. Wij zijn Yvonne dankbaar voor haar getoonde inzet en
betrokkenheid bij de J.C. van Gent en we zullen haar zeker missen na al deze jaren. Juf Yvonne zal
vervangen worden door juf Regina Kom. Juf Regina zal in de maand januari regelmatig een dag
meedraaien in de groep, zodat juf Regina alvast kan kennismaken met de kinderen, met de ouders
en met wat er binnen de groep aan de orde is. Wij wensen juf Regina veel succes en een mooie tijd
bij ons op school.
Juf Charlotte
Vanaf 1 februari aanstaande gaat juf Charlotte werken in Zuidland in
groep 1/2 op basisschool “De Vlasbloem”. Ze heeft daar een aanbod
gekregen voor een fulltime baan. Wij bedanken haar voor haar inzet
en betrokkenheid op onze school en wij zullen haar erg missen. Wij
wensen haar heel veel succes met deze nieuwe stap in haar loopbaan.
Woensdag 29 januari nemen Yvonne en Charlotte afscheid van de
kinderen. Om 8:30 uur bent u in groep 4 als ouder/verzorger in de
gelegenheid om beiden de hand te schudden.
Schoolvoetbal
Gisteren hebben we in de groepen 5 t/m 8 de aanmeldformulieren rondgedeeld voor
het schoolvoetbal. Daar we op korte termijn aan moeten geven hoeveel teams er
deelnemen, verzoeken wij u het aanmeldformulier uiterlijk woensdag a.s.(morgen
dus) op school in te leveren!! Let wel: aanmelden = meedoen.
Cultuuractiviteiten
De komende tijd hebben we weer een aantal activiteiten vanuit de KunstTaart gepland staan:
-allereerst hebben de groepen 5 / 6 en 6 afgelopen vrijdag een gastles poëzie gehad. Deze gastles is
gegeven door Anneke de Klerk. Het thema was “Voel je vrij”.
-op donderdagochtend 16 januari kunnen de kleuters gaan genieten
van de theatervoorstelling “Raad eens hoeveel ik van je hou”. Dit is
een voorstelling naar het boek van Sam McBratney en is een leuke
meespeelvoorstelling over vriendschap en de tegenstellingen: groot
en klein, ver en dichtbij, alleen of samen zijn. De voorstelling zal
plaatsvinden in de speelzaal.
-maandag 27 januari, gastles vanuit de bibliotheek voor de kleuters.
Zie ook het stukje hieronder.
-dinsdag 4 februari, groep 5 / 6 gaat naar het streekmuseum in het
kader van het project “koeienwachtertje”.
Voorleesdagen/voorleesontbijt
De Nationale Voorleesdagen vinden dit jaar plaats van woensdag 22
januari t/m zaterdag 1 februari. Ieder jaar wordt er dan op alle
scholen in het hele land extra aandacht besteed aan het belang van
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het voorlezen. Wij starten woensdagochtend 22 januari de voorleesdagen op school met een
lekkere eierkoek voor alle kleuters en natuurlijk gaan we dan genieten van allerlei (prenten)boeken !
Dit jaar komt er een echte schrijfster om de kleuters en de kinderen van Kibeo voor te lezen!
Saskia Maaskant is de schrijfster van boeken voor oudere kinderen:
Ze debuteerde in 2011 met de roman 'De Verteller van Beorga'. Haar tweede roman 'Kieuw' werd
genomineerd voor diverse prijzen in Nederland en Vlaanderen en won de Accolade voor het 'Beste
Jeugdboek' (Zeeuwse Boekenprijs). En haar derde boek 'Dromer' won 'De Kleine Cervantes 2018'.
Behalve schrijfster is Saskia ook de moeder van Floor en van Bo.
-Maandagochtend 27 januari is er voor de kleuters en de kinderen van
Kibeo een gastles vanuit de bibliotheek. Ieder jaar wordt er een
Prentenboek Top Tien samengesteld en het prentenboek Moppereend van
Joyce Dunbar en Petr Horacek is gekozen tot prentenboek van het jaar 2020.
Dit boek gaat over een mopperige eend. Niemand wil met haar spelen.
Tenminste….dat vindt zij. Want ze wil geen gat graven met Hond. Niet met
Varken in de modderpoel. Niet een lekker hapje eten met Geit.
Dus….niemand wil met haar spelen. En dan wordt ze ook nog achtervolgd
door een grijs wolkje dat boven haar hoofd steeds donkerder en groter
wordt..
Het wordt dus weer heerlijk genieten van voorlezen deze dagen en
natuurlijk blijven we ook na de Voorleesdagen veel aandacht besteden aan
het voorlezen!
Kijkochtend en OPEN DAG
Kan uw kind van drie niet wachten om de basisschool te
ontdekken?
Heeft het de kleuterkriebels? Kom dan langs op
dinsdagochtend 14 januari en laat uw kind op een leuke
manier kennis maken met de basisschool. Uw kind kan deze
ochtend samen leren, spelen en ontdekken. Natuurlijk krijgt
uw kind net dat beetje meer uitdaging waar het naar op
zoek is. Wij vinden het erg fijn als ouders vanaf de leeftijd
van 2 ½ jaar hun kind al bij ons inschrijven. Kent u ouders
in de nabije omgeving die nog op zoek zijn naar een school,
dan willen wij u vragen ze te wijzen op deze kijkochtend.
Het is ook mogelijk om langs te komen op onze OPEN DAG op dinsdag 21 januari. De gehele dag
staan de deuren open om nieuwe ouders en hun kinderen te verwelkomen en kennis te laten maken
met onze school. Maakt u vooral familie/buren/vrienden attent op deze dag.
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Logopedie screening groep 2
Ieder jaar worden de kinderen in groep 2 gezien door een logopediste voor een observatie naar
spraak en taalproblemen. Dit jaar zijn de observaties gepland op maandagochtend 3 februari en 10
februari. Deze screening is bedoeld om spraak- en taalproblemen op te merken die de ontwikkeling
of gezondheid van het kind op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Tijdens de observatie
gaan de kinderen in kleine groepjes met de logopediste mee om een spelletje en wat oefeningen te
doen en een gesprekje te voeren. Achteraf zullen de observaties besproken worden met de
leerkracht en IB-er Yvonne Bakx. Ouders krijgen een brief mee na de observatie of er verder
onderzoek nodig is en waarom. Indien u bezwaar heeft tegen de observatie kunt u dit bij de
leerkracht aangeven.
Cito-toetsen
In februari worden er in de groepen 3 t/m 8 de Cito-toetsen afgenomen. Deze
toetsen gebruiken wij om te kijken hoe we onze leerlingen nog beter kunnen
helpen en om te zien of hun ontwikkeling verloopt zoals verwacht. We
benadrukken in de klas dat het niet nodig is om hier overdreven zenuwachtig
voor te zijn, wilt u dit thuis ook vertellen? De resultaten van de Cito-toetsen
worden gebruikt om ons onderwijs te evalueren. De scores van de leerlingen
worden in de geplande voortgangsgesprekken met u besproken.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Frida Beijl
Vakanties en vrije dagen
Donderdag 30-01-2020 - vrijdag 31-01-2020
Maandag 24-2-2020 t/m vrijdag 28-2-2020
Maandag 2-3-2020
Vrijdag 10-4-2020
Maandag 13-4-2020
Maandag 20-4-2020 t/m dinsdag 5-5-2020
Donderdag 21-5-2020
Vrijdag 22-5-2020
Maandag 1-6-2020
Donderdag 25-06-2020
Maandag 20-7-2020 t/m vrijdag 28-8-2020

Staking, school gesloten
Voorjaarsvakantie
Studiedag, school gehele dag gesloten
Goede vrijdag
Eerste paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Studiemiddag, school middag gesloten
Zomervakantie

