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34e jaargang

Verjaardagen in maart:
Rutger (groep 5-6), Suus (groep 5-6),
Maud (groep 5-6), Samantha (groep 5-6),
Femme (groep 5-6), Stef (groep 7-8),
Lana (groep 3-4), Niek (groep 3-4),
Jara (groep 1-2), Kaat (groep 1-2),
Thyn (groep 7-8), Jorrit (groep 5-6), Sven (groep 3-4), Juul (groep 5-6), Wout (groep 1-2),
Noël (groep 5-6) en Haley (groep 5-6), van harte gefeliciteerd!
Agenda:
 06-03:
 10-03:
 12-03:

Rapporten mee naar huis
Oudergesprekken
Oudergesprekken

Nieuws uit groep 5-6
We hebben ons ingezet voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië d.m.v. een
flessenactie: verschillende kinderen van onze groep hebben flessen ingezameld en het
statiegeld ingeleverd op school.
Femme kwam met dit idee, omdat we in de weken voor de carnavalsvakantie bezig waren
met het thema "Amerika, Australië, Antartica en de Oceanen". In totaal is er €66,65
opgehaald, een mooi bedrag! Knap gedaan samen!
We zijn na de carnavalsvakantie weer fijn van start gegaan. Tijdens de les van De Vreedzame
School hebben de kinderen een cadeautje voor elkaar gemaakt: eerst een lootje trekken en
daarna een mooie tekening voor de ander maken. Deze les stond "Je verplaatsen in een
ander" centraal. Er werd hard gewerkt en na een tijdje werden er tips uitgedeeld.
Het geven van dit cadeautje was nog best wel spannend, want... wat vindt de ander van de
tekening? Gelukkig waren er naast de mooi geformuleerde tips vooral veel
opstekers/complimenten te horen!
De kinderen hebben dit cadeautje afgelopen maandag mee naar huis gekregen, met de
opdracht om er thuis nog eens over na te praten.
Volgende week starten we met het nieuwe thema van Alles-in-1: "Milieu en Kringloop",
naast de basislessen willen we hieraan waardevolle en praktische activiteiten koppelen.
Bedplassen, daar wil je toch vanaf! (let op; deze informatieavond is vanavond al)
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een informatieavond
voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met
opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een
kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt
u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende
manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het
Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de
avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het
informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via
de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen.
Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg
van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.
Tip van de Bibliotheek: Letterjungle
Wie zegt dat digitale media en lezen niet samen gaan? Op de site van Schooltv staat elke
maand een nieuw filmpje van de Letterjungle. In elk filmpje staat een letter en een woord
centraal. Hiermee kunnen kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar letters oefenen, herkennen en
woordjes maken. Bij de serie Letterjungle van Schooltv is er een nieuwe digitaal spel
ontwikkeld. Het spel laat een interactieve plaat zien waarbij kinderen kunnen kiezen voor
het letterspel of het zoekspel. Bij het Letterspel gaan de kinderen zelf op zoek naar de letters
van het woord Letterjungle en kunnen deze aanklikken. Bij het Zoekspel worden er 10
voorwerpen gevraagd om te zoeken in de plaat en deze aan te klikken. Het spel kan gespeeld
worden via de link https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/. Ken je de filmpjes van
Letterjungle nog niet? Je vindt ze op https://schooltv.nl/programma/letterjungle/
Nieuws uit groep 1-2
We zijn begonnen aan een nieuw thema ‘water’. Enkele woorden die al zijn aangeboden zijn:
de rivier, de oever, troebel, helder, waterdicht, het aquarium.
Zijn er misschien mensen met een grote vijver in de tuin, waar we
eens naar mogen komen kijken? Zijn er mensen die beroepsmatig
of als hobby met water te maken hebben? Vissers, loodgieters etc.
Wilt U iets komen vertellen of laten zien? Dan horen we dat graag!
Het eerste liedje dat is aangeleerd:
Visje visje in het water, visje visje in de kom,
visje visje kan niet praten, visje visje draai je om.

