Agenda;
4 februari
8 februari
12 en 14 februari
27 februari
1 maart
1 maart
11 maart

MR vergadering
Rapporten mee
Oudergesprekken
Studiedag,
Alle
kinderen de hele
dag vrij
Carnaval
Vakantie
Weer naar school

Trotse juffen en meesters
Alle kinderen van groep 8 hebben
afgelopen woensdag hun eindadvies
gekregen van ons. Samen met hun ouders
kwamen ze naar school voor het gesprek.
Sommige kinderen waren best wel wat
zenuwachtig, maar wat een prachtige
resultaten! Elk kind heeft het beste uit
zichzelf gehaald in de afgelopen jaren en
er hard voor gewerkt. We zijn super trots op
elk kind en dit hebben we fijn samen
gevierd

Inleveren rapportmappen
8 februari krijgen alle kinderen hun eerste
rapport van dit jaar mee naar huis.
Hiervoor vragen we u de rapportmappen
weer in te leveren. De leerkrachten kunnen
de mappen dan vullen met de nieuwe
rapporten.
Alvast bedankt
Oudergesprekplanner
De planningen voor de oudergesprekken
van 12 februari en 14 februari staan weer
voor u klaar.
Op 28 januari wordt de link aan de grotere
gezinnen verzonden, de overige ouders
ontvangen de link 30 januari.
Dit zodat de ouders van grotere gezinnen
de gesprekken op dezelfde dag en rond
hetzelfde tijdstip kunnen plannen.
Mocht u nu een van deze data geen mail
ontvangen in uw inbox of spam, loop dan
even binnen bij de leerkracht van uw kind.
Zij kunnen dan direct met u een gesprek
inplannen.
Kascontrole AC
Om het jaar 2017-2018 financieel af te
kunnen sluiten zijn wij dringend opzoek
naar iemand die voor de AC de
kascontrole wil uitvoeren. Je controleert
het financieel jaarverslag met hierin de
inkomsten, een specificatie van de
uitgaven en bankgegevens. Wil jij ons
helpen? mail dan naar
nilbrink@hotmail.com of spreek iemand uit
de Activiteitencommissie aan. Alvast
bedankt!

Dansles Dans je Fit in Elst
De groepen 1-2 hebben inmiddels de
danslessen van Dans je fit er alweer
opzitten en vandaag een optreden
verzorgd voor de ouders, opa’s/oma’s en
andere geïnteresseerden.

De groepen 3-4, 5-6 en 7-8 zijn de
komende weken aan de beurt.
Een leuk nieuwtje van Dans je fit is dat zij
ook in Elst danslessen verzorgen. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar
www.dansjefit.nl
Teske de Schepper op school!
Teske is een youtubster/zangeres.
Teske de Schepper kwam langs bij ons op
school om kookboeken en
handtekeningen uit te delen en selfies te
maken. Ze staat zelf in het kookboek net
als andere bekende Nederlanders met
een recept van hun favoriete eten. Zoals:
Onnedi (youtubster) , Max verstappen
(formule1 courreur) , Giel , Thomas en
stefan (stuktv) , Sven Kramer (schaatser) en
nog veel meer!

Over het kookboek:
Je kan recepten uit het kookboek maken
maar en je kan ook plaatjes sparen bij de
Jumbo je krijgt bij elke vijftien euro een
pakje met stikkers.

Minilessen op OBC Elst
Afgelopen maandag, 7-1-2019, zijn we met
groep 8 naar obc Elst geweest. We gingen
een les volgen en die les heette: steam.
Het is een vrij nieuw vak dat ze hebben
opgericht, zodat kinderen ook weten dat
soms media ook een gevaarlijke kant kan
hebben. Een voorbeeld hiervan is gehackt
worden of als je een privé account hebt
en dat andere mensen toch jouw foto’s
kunnen zien. Hier gaat steam eigenlijk een
beetje over. Maar wat we in de les gingen
doen was foto’s editen en je mocht zelf
weten wat je voor een foto wilde maken.
Zoals: fantasie, natuur, dieren en zo kon je
van alles bedenken wat jij leuk vond!! Je
kon ook nog iets anders achter de
computer doen. Niet alleen foto’s editen,
maar je kon ook meedoen met coding
met een microbit. Allebei was het lastig
want je moest ook een instructie filmpje
kijken hoe je het moest doen, zodat je wist
hoe het werkte met al die knopjes! Dat
was het eigenlijk een beetje over het vak
steam. Op het laaste kreeg je de foto die
je zelf had gemaakt uitgeprint en mocht je
die mee naar huis nemen. De leraar was
erg aardig, hij legde goed uit hoe je het
moest doen en vertelde goed waarom dit
vak bestaat. Volgens mij heeft heel groep
8 het erg naar hun zin gehad en ik ook!!!!
Door Elske
Bezoek aan OBC Elst
Afgelopen maandag, 7-1-2019, gingen we
met groep 8 naar Obc Elst. Daar kregen
we een miniles over Steam. Steam
betekent: Media, design en coding. Hier
kregen we wat uitleg over. Media
betekent: PowerPoint maken, uitleg over
veiligheid online en over cyberpesten. En
met coding ga je robots programmeren.
Design: hier ga je met drones vliegen en

foto’s editen( Photography). En je leert
heel goede foto’s maken. Na de uitleg
mocht je kiezen of je Photography ging
doen of dat je met een microbit ging
weken. Ik koos voor Photography. Met
Photography moest je eerst een filmpje
kijken en daarna moest je op Pixabay een
achtergrond zoeken voor de foto die je
later meekreeg. Ik koos voor een jungle
met een waterval. Die moest je in een
Editprogamma zetten. Na deze stap ging
je plaatjes zoeken. Je kon gewoon bijna
alles vinden, maar je moest goed kijken of
je er geld voor moest betalen. Uiteindelijk
heb ik een heel mooi plaatje van een tijger
gevonden. Van dit plaatje moest je eerst
weer de achtergrond eruit knippen. Dit is
moeilijker dan je denkt! Maar het is me wel
gelukt en ik heb een mooie foto gemaakt.
Heel groep 8 heeft het leuk gehad en ik
zeker ook!
Door Iris
Masterclass Het Brein
We, Mare, Iris, Eva, Lars O, Lars H, David,
Tomas, Tom, Tristen, Robert en Stijn,
waren op OBC Bemmel, we kregen les
over de hersenen. We moesten een
getallen reeks onthouden het was best wel
moeilijk om het te onthouden. We kregen
kleine testjes die te maken hadden met
verschillende onder delen van je hersenen.
We kregen ook nog een onderzoek die we
op school moesten onderzoeken, de
resultaten moesten we mee nemen naar
OBC Bemmel. Daar moesten we een
presentatie over ons onderzoek maken en
presenteren. Uiteindelijk kregen we een
certificaat.
Door Robert & Stijn

Help Sarah aan een rolstoelbus!
Sarah Kraaijeveld is de zus van Samuel uit
groep 7/8.
Zij is een oud leerling van onze school en
kan onze hulp goed gebruiken.
Hieronder leest u haar verhaal. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar
https://getfunded.nl/campagne/2944help-saar-aan-eenrolstoelbus?fbclid=IwAR12ORSoFDIzSEh9f0q
B36ml_cFlUeGbuE8kpuweOntHYrtbZCbj6B4
hlfE
Hallo allemaal!
Na lang getwijfeld te hebben , heb ik toch
besloten om een crowdfunding actie op
te zetten.
Ik zal me even kort voorstellen: ik ben
Sarah ( 16). Ben volledig rolstoel afhankelijk
na een zuurstof tekort bij mijn geboorte. Ik
woon samen met mijn moeder en twee
broers. Ik hou van shoppen, uitgaan en
ben erg ondernemend.
Om maar gelijk met de deur in huis te
vallen: ik heb een rolstoelbus maar deze is
tot juni goedgekeurd . Vorig jaar is er al
voor meer dan 2000 euro aan versleuteld
maar is nu echt aan vervanging toe.
Ik probeer zoveel mogelijk met de trein te
reizen om bv naar concerten of festivals te
gaan maar dit lukt niet altijd omdat er niet
op elk station uitstaphulp is maar ook
omdat ik vaak ook nog een taxi moet
regelen voordat ik er ben.
Vooral nu het koud is heb ik meer last van
mijn spasmen. De verwarming in deze bus
werkt niet. Om dit te laten maken, kost ook
veel geld. Dit maakt dat ik nu veel meer
thuis zit dan ik eigenlijk zou willen.
Ondanks alles haal ik alles uit mijn leven en
wil ik dit ook blijven doen.
Zelf sparen wij hard voor een goede
tweede handse bus maar ik hoop dat er
mensen zijn, die ons willen ondersteunen .

Ik hoop dat het gaat lukken zodat ik in de
zomer van 2019 onbezorgd op pad kan
gaan met mijn vriendinnen en mijn gezin.

