
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 12 – 4 februari 2019 

Voorleeswedstrijd groep 5 en 6 
De afgelopen maanden zijn er in de groepen 5 
en 6 voorleeswedstrijden gehouden. 
Elk kind heeft een stukje voorgelezen uit een 
zelfgekozen boek. De andere kinderen letten 
op stemgebruik, tempo en contact met het 
publiek. Het ging om het boeiend voorlezen. 
In elke groep werden er gezamenlijk de drie 
beste lezers gekozen. Deze lezers hebben in 
een klassenfinale tegen elkaar “gestreden”. 
Inmiddels zijn van alle groepen 5 en 6 de 
klassenwinnaars bekend en hebben deze ook 
een oorkonde ontvangen. 
De winnaars zijn: 
Groep 5: Julia Beenke 
Groep 5a: Elin van der Velde 
Groep 5b: Naomi Emmens 
Groep 6: Huub Mensen 
Groep 6a: Tessa Bos 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 

Wereldtijdnieuws 
Nog even nagenieten van het vorige 
onderwerp van Wereldtijd van groep 7.  
De kinderen deden onderzoek naar 
winterfeesten: Hoe vieren andere landen 
kerst? Oud en nieuw? En waar komen die 
tradities vandaan? Hoe maak je vuurwerk?  
De uitvoering werd een 3-D werkstuk.  
Lekker creatief! 

 

 

 

Nationale voorleesdagen groep 1 en 2 
De afgelopen week is er in alle groepen 1 en 2 
door de juf een prentenboek voorgelezen, 
waarbij ouders, verzorgers, enz. van harte 
welkom waren om te komen kijken en 
luisteren. In elke groep is een ander 
prentenboek voorgelezen. Na afloop zijn er 
voorleestips gegeven waarmee ouders thuis 
zelf aan de slag kunnen gaan.  
De opkomst was enorm. We willen iedereen 
heel erg bedanken voor de belangstelling die 
hij/zij heeft getoond. 

 

 

 

 

 

Meesters- en juffendag 
Woensdagochtend 6 februari is het feest op 
de Kubus!  Alle leerkrachten vieren dan hun 
verjaardag met de kinderen in de eigen groep.  
We maken er een gezellige ochtend van! 
Uw kind mag verkleed op school komen, en hij 
of zij hoeft deze ochtend geen eten en drinken 
mee te nemen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Streetwise 
De kinderen van de Kubus en Kristalla doen 
mee aan het project Steetwise van de ANWB. 
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk en 
leerzaam verkeersprogramma dat 
aansprekend is voor alle leerlingen van de 
basisschool. Professionele instructeurs komen 
een ochtend naar school en geven 
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal 
ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en 
rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, 
opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt 
de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.  
Onze leerlingen krijgen de verkeerstraining op 
5 en 6 maart.    
Op vrijdag 8 februari hebben de kinderen van 
Kristalla de training. Die ochtend moeten de 
kinderen de fiets parkeren binnen het hek, op 
het gedeelte voor de bibliotheek. 
Vanuit Kristalla zullen er een aantal 
ouders/leerkrachten staan die dit een beetje 
aansturen in de ochtend.  
 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht speelveld 
Kinholt/Iemenhees 
Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16:00 uur 
is de spelcontainer op het speelveld aan de 
Laan van het Kinholt/Iemenhees open.  
De ene week wordt er een activiteit 
georganiseerd, de andere week kan er vrij 
gespeeld worden.  
Voor de woensdagmiddagen dat er vrij 
gespeeld kan worden met materiaal uit de 
spelcontainer, zoeken wij vrijwilligers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wat verwachten wij van de vrijwilligers? 

 Sleutel bij buurtbewoner ophalen. 

 Zorgen voor de veiligheid van de 
kinderen tijdens de activiteit. 

 In de gaten houden of er zorgvuldig 
met de materialen om wordt gegaan. 

 Je werkt samen met kinderen van alle 
leeftijden. 

Voel jij je aangesproken om ons te helpen bij 
het project van de spelcontainer? Meld je dan 
aan door te mailen naar: 
L.coelingh@welzijngroepsedna.nl 

 

 

 

 

Agenda 
 
Februari 

4 Jeugdarts 09.00-12.00 uur 

5 Oud papier 
Filmfestival groep 7 
Jeugdartsassistente onderzoek groep 2 
MR 

6 Meesters- en juffendag 

7 Jeugdverpleegkundige 08.30-12.30 uur 

11 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7 

12 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7 

13 Jeugdartsassistente onderzoek groep 2 

14 GMR 

15 Rapporten mee 

18 Voorjaarsvakantie t/m 24 februari 

25 Weer naar school 
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Maart 

4 Jeugdarts 09.00-12.00 uur 

5 Oud papier 
Streetwise project Kubus 

6 Streetwise project Kubus 

8 Jeugdverpleegkundige 08.30-12.30 uur 
Groep 8/8A bezoek Kamp Westerbork 

13 Atelier Abel groep 1 

19 Atelier Abel groep 2b 

20 Studiedag, kinderen vrij 

25 Week van het geld 

26 Atelier Abel groep 1A/2A 
MR 

27 Atelier Abel groep 2 

29 Leerlingenraad 

 

 

 


