Wij wensen jullie allemaal een fantastisch 2018!
Dat het een mooi jaar mag worden, waarin veel
van onze wensen waar worden!
Wij zijn het jaar gezamenlijk gestart, met het
uitspreken van onze wensen. Er kwam van alles
voorbij; van zwembad op de speelplaats tot hele
dagen buiten spelen. De wens van Juf Gabrien
werd meteen in vervulling gebracht; ze wenste dat
er voor de muzieklessen 'Boomwhackers'
aangeschaft zouden worden...Tadaa! Haar wens
kwam uit! Alle groepen kunnen nu met gekleurde
buizen werken tijdens de muzieklessen!

Derde kleutergroep
De afgelopen jaren is de Open Hof aan het groeien. Dat is een positieve ontwikkeling en daar
zijn we dan ook ontzettend trots op. De groei zien we terug in alle bouwen, maar uiteraard het
meest in de onderbouw.
De kleutergroepen zijn dit jaar met 25 kleuters gestart. Na 1 oktober 2017 tot en met juli 2018
stromen nog 20 kinderen in. Dit zijn enkel de aantallen die we op dit moment weten.
Aan het begin van het schooljaar hebben de leerkrachten al aangegeven dat we voor het
tweede deel van het schooljaar kijken hoe we de organisatie kunnen aanpassen in verband met
de groepsgrootte.
Inmiddels hebben we goedkeuring van het bestuur van Edu-Ley gekregen voor uitbreiding van
personeel vanaf januari tot aan het eind van het schooljaar. De ouders van de kleuters hebben
we hierover al geïnformeerd, maar we willen het ook graag kenbaar maken bij u allemaal.
Tot de carnavalsvakantie zal Frikje Doomen ondersteuning geven in de groepen. Frikje is voor
de school een bekend gezicht, zij heeft vorig jaar haar LIO-stage gelopen in groep 1/2a en kent
het kleuteronderwijs van de Open Hof. Deze ondersteuning zal plaatsvinden op maandag- tot
en met donderdagochtend binnen de kleutergroepen of met kleine groepjes kinderen buiten de
groep.
Na de carnavalsvakantie zal de organisatie er anders uit komen te zien. Er is besloten om één
gezamenlijke groep 2 te vormen met de groep 2 leerlingen uit de huidige groepen. Er zal met
deze kinderen gerichter gewerkt, gespeeld en geleerd gaan worden richting groep 3. Ook zal er
aandacht besteed worden aan groepsvorming; deze kinderen zullen volgend jaar met elkaar
naar groep 3 gaan. Deze nieuwe groep krijgt als vast gezicht Liselot. Liselot vervult op dit
moment het zwangerschapsverlof van Monique en is dus een bekend gezicht voor de kleuters.

Kanjertraining
Zoals u weet, starten we binnenkort met de
Kanjertraining. Het team volgt hiervoor een
cursus. De eerste bijeenkomst voor hen is
op woensdag 31 januari van 13.00-20.00u.
We zullen u na afloop op de hoogte houden
van de inhoud van deze cursus.
Donderdag 1 februari is er een bijeekomst
voor de overblijfkrachten, zodat ook zij meer
over de Kanjertraining te weten komen.
Later in het jaar volgen er ouderavonden.
Deze staan al gepland in het jaarrooster.

Verbouwing ;)

Kèènderkarneval

De komende tijd zal er hier en daar wat
verbouwd gaan worden. Zo krijgt de grote
boekenkast uit de aula een nieuw plekje bij
de bibliotheek en rond de carnavalsvakantie
wordt het onderbouwplein opnieuw ingericht.

’t Teema van ‘t Gôolse Karneval in 2018 is
"Dè zie'k gèère!" Dan hoefde vur ’t
kèènderkarneval nie veul mir te zuuke. Ok
dees jaor isser wir ’n grôots opgezèt
kèènderkarneval in Wijkcentrum d’n Deel
aon d’n Frankischen Driehoek. Wijj noodige
jullie ammaol èùt om meej ons saome
Karneval te koome viere. Ge zèèt wèlkôm
ôp zôndag d’n 11e èn maondag d’n 12e
féébruuaori tusse 14.00 èn 17.30 uur.
Ge wit dè we ôk aon de klèèn kèènder
dènke. Ze hèbbe hulliejen èègeste
daansplaots, ranja vur niks èn ze krèège
ammaol unne snoepzak, ôk vur niks.
Alaaf, èn we zien oew gèère bijj ’t
kèènderkarneval in SCCG d’n Deel!
De orgenezaosie

Agenda
Maandag 22 januari
Woensdag 24 januari
Zaterdag 27 januari
Dinsdag 30 januari
Woensdag 31 januari
Donderdag 1 februari

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
MR-vergadering
Meneer Cees is jarig! Hiep hiep hoera!
Leerlingenraad
Kanjertraining: team
Kanjertraining: overblijfkrachten

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u openhof@skbg-goirle.nl toe aan
uw adresboek.

