Februari 2020
Kalender en belangrijke informatie voor de komende periode
- maandag 3 en maandag 10 februari, logopedische screening leerlingen groep 2
- dinsdag 4 februari, bezoek streekmuseum in kader van project koeienwachtertje groep 5 / 6
- maandag 10 februari, gastles bureau halt groepen 7 en 8 en groep meester Ruben
- maandag 17 februari, start maken radioprogramma SLOGO groep 7b
- donderdagochtend 20 februari, Talentenjacht groepen 1 en 2 + Kibeo
- donderdagmiddag 20 februari, Talentenjacht gr 3 , 4, 5, 5 / 6
- vrijdagochtend 21 februari, Talentenjacht, gr meester Ruben, 6, 7a, 7b, 8a, 8b
- maandag 24 februari t.m. vrijdag 28 februari, VOORJAARSVAKANTIE
- donderdag 5 maart, workshop “Help! het spookt op school” groep 5
- donderdag 5 maart, workshop “vlog jezelf”, groep 8a
- vrijdag 6 maart, workshop “Help! het spookt op school” groep 5 / 6
- vrijdag 6 maart workshop “vlog jezelf”, groep 8b
Rapport
Op vrijdag 21 februari krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 een rapport mee. In het rapport is de
ontwikkeling van uw kind te zien en te volgen. Heeft u vragen over het rapport en/of de ontwikkeling
van uw kind, dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht.
Prijs groep 8b wensboomactie
Groep 8b heeft de 3e prijs gewoon bij de wensboomactie van “Middelharnis Centrum”. Zij mogen
daarom binnenkort koekjes bakken bij bakker Bienefelt.
Gymjuf Lianne met zwangerschapsverlof
Gymjuf Lianne verwacht haar tweede kindje. Na de voorjaarsvakantie gaat haar zwangerschapsverlof
in. Na de vakantie krijgen de kinderen daarom de toestel les van meester Floris (maandag) en juf
Dauphne (woensdag).
Voorleesdagen
De afgelopen weken hebben we in de kleutergroepen extra veel aandacht besteed aan het voorlezen
vanwege de Nationale Voorleesdagen. Het prentenboek “Moppereend”
stond hierbij centraal. In dit boekje speelt een eendje de hoofdrol.
Deze eend moppert heel veel maar gelukkig komt het toch weer goed
met deze eend, samen met de andere dierenvriendjes.
Ook tijdens de peuter-kleuterochtend hebben we samen met de
peuters van Kibeo allerlei activiteiten aangeboden in het kader van dit
boekje. De kinderen hebben genoten van het verhaal en lieten horen
dat ze ook het liedje over de “Moppereend” al heel goed kunnen
zingen!
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Leuk dat de juf van de bibliotheek op school is geweest met een handpop van “Moppereend” om
het verhaal in alle groepen nog eens te vertellen. Voor de kinderen is het heel fijn als een boek
meerdere keren wordt voorgelezen. Ook als u zelf thuis een boek meerdere keren voorleest, zult u
merken dat de kinderen steeds meer “zelf gaan meelezen” met het verhaal. Door de herhaling wordt
de woordenschat en het geheugen van de jonge kinderen gestimuleerd. Tot slot willen we nog de
ouders bedanken die in de kleutergroepen hebben voorgelezen. De kinderen hebben tijdens de
Nationale Voorleesdagen genoten van allerlei prachtige boeken en natuurlijk blijven we op school en
thuis volop voorlezen zodat de kinderen blijvend kunnen genieten van prachtige voorleesverhalen!
Peuter/kleuterochtend
We kunnen weer terugkijken op een gezellige peuter-kleuter ochtend. Deze
peuter-kleuterochtenden organiseren we in samenwerking
met Kibeo. Gezamenlijk gaan de peuters en de kleuters deze
ochtenden aan de slag met allerlei activiteiten waarbij ze
samen spelen, leren en ontdekken op school.
Dinsdagochtend 11 februari hebben we allerlei leuke
activiteiten rondom het prentenboek “Trompet voor Olifant
“ georganiseerd. De kinderen hebben geluisterd naar het
verhaal en daarna hebben ze zelf ook muziekinstrumenten
gemaakt en natuurlijk hebben we daarmee met z’n allen
muziek gemaakt! De volgende peuter-kleuterochtenden zijn op dinsdagochtend 10 maart, 7 april,
12 mei en op 16 juni. Op deze ochtenden zijn ook de ouders met kinderen die nog niet op school
zijn ingeschreven van harte welkom. Als u ouders kent die op zoek zijn naar een basisschool voor
hun kind dan kunt u deze ochtenden onder de aandacht brengen.
Talentenjacht donderdag 20 en vrijdag 21 februari
Op donderdag 20 februari treden de groepen 1 en 2 op voor elkaar en voor belangstellende ouders.
Omdat de ruimte niet al te groot is, vragen wij u er rekening mee te houden dat er voor ieder kind
maar plaats is voor één ouder. De
kinderen zijn al druk bezig met het
oefenen van liedjes en dansjes!
Het optreden vindt plaats op het podium
in de toneelruimte. De zaal is open om
8.30 uur en we beginnen met het
optreden om 8.45 uur.
De kinderen die dat leuk vinden, mogen
deze dag verkleed op school komen.
We hebben er heel erg veel zin in en we gaan er een hele gezellige ochtend van maken!
Op donderdagmiddag 20 februari zijn de groepen 3 t/m 5 aan de beurt en vrijdagochtend 21 februari
is voor de groepen 6 t/m 8.
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In verband met de beschikbare ruimte en brandveiligheid is niet de bedoeling dat de ouders van de
groepen 3 t/m 8 komen kijken.
Alle kinderen mogen verkleed komen, ook als ze niet optreden. Het thema is dieren dus allemaal je
onesie aan!!! In voorgaande jaren werden er bij optredens party poppers gebruikt of snoep de zaal
ingegooid. Dit veroorzaakte veel onrust. Om ongelukken te voorkomen is dat niet meer toegestaan.
Wij hebben we zin in!!!!
de Talentenjacht commissie
Schoolkamp
Schoolkamp voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8 vindt plaats van 10 t.m. 12 juni 2020. Het
schoolkamp kost 100 euro per leerling. Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag over te maken op
NL 97 RABO 0115 5596 47 t.n.v. OBS J.C. van Gent o.v.v. schoolkamp+naam van uw kind. Indien u dit
prettiger vindt, kunt u dit bedrag ook in termijnen betalen. Neemt u dan graag even contact op met
Mieke.
Schoolreizen: zodra de data en bedragen bekend zijn van de schoolreizen communiceren wij deze zo
snel mogelijk met u.
Luizenouders
In de nieuwsflits van november heeft een oproep gestaan voor luizencontroleurs. Wij zouden graag
zien dat uit elke groep 1 of 2 ouders/opa’s-oma’s beschikbaar zijn om regelmatig of bij directe
aanleiding de kinderen uit de betreffende groep willen controleren op neten/luizen. We hebben nog
niet veel reacties gehad, terwijl er wel de noodzaak is tot deze vrijwilligers. Wilt u er toch nog eens
over nadenken! Aanmelden kan via m.debeer@sopogo.nl
Mededelingen vanuit de overblijf
Op de J.C. van Gent zijn we heel blij met de inzet van onze overblijfmoeders. Om de overblijf goed en
gezellig te laten verlopen zijn de volgende punten belangrijk:
●

●

Aanmelden en afmelden graag uiterlijk voor 10.00 uur van de betreffende dag.
Telefoonnummer (kan ook via Whatsapp): 06-22742602
Ook het afmelden is heel belangrijk, omdat de opgegeven kinderen goed gecontroleerd
worden of zij daadwerkelijk aanwezig zijn. En als dat niet zo is, doordat ze niet afgemeld zijn,
dan gaat de overblijfmoeder op zoek naar de leerling, wat heel veel tijd kost. En dat gaat
weer ten koste van de beschikbare tijd voor de andere kinderen. Daarnaast is het zo dat het
niet op tijd afmelden wordt doorberekend.
Het duidelijk vermelden van de naam van uw zoon of dochter op de brooddoos en/of
drinkbeker of drinkpakje is noodzakelijk om vergissingen te voorkomen en alles vlot te laten
verlopen.

●

●

●
●
●
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Het komt weleens voor dat er een ongelukje is in de vorm van een natte broek. We streven
ernaar dat de kinderen zich dan zelfstandig, of met de hulp van een maatje, kunnen
verkleden. Fijn als er ook thuis aandacht besteed wordt aan de zelfstandigheid op dit
gebied, dit kan een kind veel ondersteuning geven. Is er een ongelukje van een dikkere
substantie, dan wordt de ouder gebeld.
Er zijn dagen dat er onvoldoende overblijfmoeders beschikbaar zijn, gezien het grote aantal
kinderen die gebruik maken van deze mogelijkheid. Het streven is 1 overblijfmoeder op
maximaal 10 kinderen. Daarom vragen wij voor deze drukke dagen oproepkrachten voor de
kleuterbouw. Per overblijfmoment wordt er een vergoeding gegeven. Aanmelden kan via de
mail bij Mieke: m.debeer@sopogo.nl
Wij hopen op uw medewerking.
Gezien het bovenstaande vragen wij u met klem uw kind(eren) alleen te laten overblijven als
er geen andere oplossing is. Alvast hartelijk dank!
Wanneer uw zoon/dochter een telefoon of smartwatch heeft dan mag deze niet
meegenomen worden naar de overblijf. De telefoon of smartwatch blijft in de klas.
Wanneer uw zoon/dochter medicatie nodig heeft, dan wordt dit (na overleg) door de
leerkracht verzorgd en niet tijdens de overblijf. Dit dient sowieso vastgelegd te worden op
het formulier/invulblad “verstrekken van medicijnen”. U vindt dit formulier op onze website
onder kopje documenten of loop even binnen bij Mieke

Voorjaarsvakantie
De week van maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari hebben de kinderen voorjaarsvakantie.
Daar we maandag 2 maart een studiedag hebben, start de school weer op dinsdag 3 maart.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Frida Beijl
Vakantie en vrije dagen
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

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

