Afgelopen week zijn we gestart met een studiedag op
maandag; tijdens deze studiedag hebben we voor een deel
vergaderd over ons jaarplan. Verder hebben we gepoetst en
gesjouwd om de derde kleutergroep vorm te geven en is er
hard gewerkt aan de rapporten die binnenkort meegaan.
Een zeer productieve dag!
Wij zijn er al helemaal klaar voor...CARNAVAL! Maandag heeft
de Raad van 11 zich in polonaise aan de hele school
gepresenteerd. Na de presentatie werden we verrast met een
optreden van ‘mini-Johnny Purple’ en ‘mini-Ferry van de
Zaande’. Wat deden ze dat leuk! Bedankt Dylan en Gijs!

Kanjertraining
Afgelopen woensdag heeft het team een
start gemaakt met de Kanjertraining. We
hebben met elkaar een hele goede
middag/avond gehad! We hebben
achtergrondinformatie over de training
gehad, hoe we de lessen kunnen gaan
inzetten en we zijn ook zelf aan de slag
gegaan in de praktijk! Erg leerzaam. Met
veel nieuwe bagage en energie hebben we
de eerste bijeenkomst afgesloten.
Donderdagavond was de
informatiebijeenkomst voor de
overblijfkrachten. We vinden het belangrijk
dat dezelfde aanpak tijdens het overblijven
wordt gehanteerd. We willen de
overblijfkrachten dan ook heel erg bedanken
voor hun aanwezigheid!
Na de vakantie maken we een start met de
training voor de kinderen. Graag willen we u
dan ook uitnodigen voor een
informatiebijeenkomst. Na de vakantie
ontvangt u de uitnodiging (voor 6 of 8
maart). Het is prettig als u weet wat de
Kanjertraining precies inhoudt. We raden u
echt aan om te komen! Het is een mooie,
leerzame en ook leuke bijeenkomst! Alvast
bedankt!

Carnaval
Volgende week vrijdag is het alweer zover: Carnaval!
Ook dit jaar zijn wij weer voorzien van een geweldige Raad van 11, met als prinses Nikki! Uit
groep 8 volgen verder adjudant Dynand en Kay, groep 7 wordt vertegenwoordigd door Joosje
en Cas, uit groep 6 zitten in de raad Lex en Senna, groep 5 heeft Chris en Bart en tenslotte
sluiten Adam en Marouan uit groep 4 de raad af.
Om te zorgen dat het een carnavalsweek wordt om nooit te vergeten hebben we iets leuks
bedacht, elke dag een ludiek thema:
- Dinsdag: Zet 'm op-dag: zet een feestelijk hoedje, petje etc. op.
- Woensdag: Andersom-dag: kleren achterstevoren aan, jongens gaan als meisjes of
andersom, etc.
- Donderdag: Raar-met-je-haar-dag: een gekke creatie met je haar!
- Vrijdag: dan trek je natuurlijk je eigen carnavalsoutfit aan!
Vrijdagochtend verzamelen we weer met z'n allen op het schoolplein, hier opent onze prinses
Nikki Carnaval op de Open Hof! Deze ochtend mogen de kinderen gewoon hun fruit en drinken
meenemen. Het is niet toegestaan om confetti, serpentines en spuitbussen mee te nemen. Wij
zorgen voor de gezelligheid!
We gaan er een feestje van maken, ALAAF ALAAF ALAAF!
Carnavalscommissie

Onderwijspleinen
De afgelopen hebben we met het team gekeken
naar hoe we de onderwijspleinen meer kunnen
betrekken bij ons onderwijs! Bij de bovenbouw
heeft u vast gezien dat we meer werkplekken
hebben gecreëerd, ook hebben we ervoor
gekozen om werkhoekjes af te schermen en de
grote boekenkast te verplaatsen naar de
schoolbibliotheek. De komende weken worden
nog een aantal elementen aangepakt, zodat we
er lekker met de kinderen kunnen werken.
Ook het onderbouwplein is aangepakt. Hier zijn
we wat grondiger te werk gegaan; alles eruit en
we hebben samen verder gekeken wat we graag
op het plein willen. In ieder geval was de wens
om een grote speelhoek te maken; spelen
vinden we erg belangrijk voor kleuters en ook
voor groep 3. Verder is er een grote bouwhoek,
een leeshoek en een werkplekje gecreërd. Op
dit moment zijn er ook nog een nieuwe zandtafel
en lichttafel onderweg naar onze school en deze
zullen ook een plekje krijgen! We hebben ervoor
gekozen om flexibel te zijn in onze opstelling.
Dat zult u bij de komende thema's zien. Kinderen
hebben dan steeds weer iets nieuws te
ontdekken, waardoor het spelen en werken
iedere keer weer iets nieuws oplevert.

In december hebben wij u geïnformeerd over het
voorgenomen besluit om als Edu-Ley bestuurlijk te fuseren.
Inmiddels zijn we gestart met een zorgvuldig
onderzoekstraject, waarin we de gevolgen van de fusie in
beeld brengen. Hierbij zijn ook twee werkgroepen gestart
(rondom medezeggenschap en personeel). De fusie heeft
geen directe gevolgen voor de desbetreffende scholen.
Ouders kunnen na de fusie dus nog steeds kiezen uit
hetzelfde onderwijsaanbod.
Binnenkort zult u door de GMR (schriftelijk) worden benaderd,
waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om uw vragen en/of
opmerkingen aan hen kenbaar te maken. Alle vragen zullen
hierbij worden beantwoord en reacties worden meegenomen
in de verdere overwegingen.

Schoolmaatschappelijk
werk
Wegens privé-omstandigheden is Ilse van
Beers van schoolmaatschappelijk werk
voorlopig niet bij ons op school. Gelukkig is
er vervanging voor haar. Astrid van de Berg
zal de komende periode haar afspraken
overnemen. Ook zal zij de spreekuren van
Ilse overnemen. Het spreekuur van
donderdag 22 februari zal deze keer korter
zijn, van 14.30-15.00 uur. Natuurlijk hoeft u
niet te wachten met vragen voor Astrid tot
het spreekuur. Via de leerkracht kunt u altijd
met vragen bij haar terecht.

Streetrace
Op maandag 21 mei 2018 zal voor de 8e
keer de Streetrace Goirle plaatsvinden in het
centrum van Goirle.
Ook dit jaar zijn er de speciale "kidsraces".
De groepen 3/4, 5/6 en 7/8 mogen hun fiets
skills laten zien aan het publiek.
Er wordt ondertussen hard gewerkt door de
organisatie om ook dit jaar weer een top
evenement neer te zetten.
Zo is er een nieuwe site gelanceerd, te
weten www.streetracegoirle.nl
Noteer de datum, de inschrijving volgt later!

Oudergesprekken
In de week na de carnavalsvakantie staan de oudergesprekken op de agenda (niet voor groep 2
en 8!). Maandag rond 16.00u ontvangt u via de mail een uitnodiging om een geschikt moment
aan te geven via een 'Doodle'. We willen u vragen dat u, indien mogelijk, zoveel mogelijk
probeert aan te sluiten op de tijden die al ingepland staan. Dit is fijn voor de leerkrachten; er
onstaan dan weinig 'gaten'.
Bedankt!
Voor u alvast een overzicht wanneer de gesprekken van iedere groep gepland gaan worden:
Maandagmiddag: groep 1/2b, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7.
Maandagavond: groep 3, groep 4, groep 6, groep 7.
Dinsdagmiddag: groep 1/2a, groep 1/2b, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6.
Dinsdagavond: groep 1/2a, groep 1/2b, groep 3, groep 5, groep 6.

Groep 1/2
Na de carnaval verwelkomen we Juf Monique weer in
groep 0/1a. Zij zal vanaf dan op di-wo-do voor de klas
staan. De andere dagen worden ingevuld door Juf Frikje
Doomen.

Luizenmoeders
:)

Ook starten we na de vakantie met de nieuwe
kleutergroep. Juf Liselot zal tot aan het einde van het
schooljaar samen met groep 2 aan de slag gaan!
We wensen alle kleuters en juffen heel veel plezier!

Agenda
Woensdag 7 februari
Donderdag 8 februari
Vrijdag 9 februari
Ma 12 t/m vr 16
februari
Ma 19 en di 29 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari

Hoera! Juf Bregje is jarig!
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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.

