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Komende activiteiten
Dit staat er de komende periode op het programma:
Woensdag 15 januari

binnen-buitenspeeldag

Dinsdag 21 januari

Streetwise

Vanaf 20 januari

Cito toetsen

Noteer alvast de volgende activiteiten:
Zaterdag 16 mei: Rommelmarkt
Maandag 25 t/m donderdag 28 mei: avondvierdaagse
Vrijdag 29 mei: kinderen vrij i.v.m. studiedag team

Kerstmarkt
De leerlingen van alle groepen hadden leuke dingen gemaakt om te kunnen verkopen. Onder
leiding van Marja heeft de bovenbouw twee dagen kniepertjes staan bakken. Het team met
ondersteuning van ouders van de kerstmarktcommissie hebben de spullen verkocht. De
opbrengst was € 190,-. Maar de bovenbouw vond dat het wel leuk zou zijn om het bedrag af
te ronden op €200,-. Het lukte niet meer om dit voor de kerstvakantie nog over te dragen aan
Vollenhoofs Fanfare. We zijn bezig om een afspraak te maken, zodat mensen van de fanfare
naar school kunnen komen om dit bedrag in ontvangst te nemen.

Luizenpluizen
Donderdagochtend waren er drie moeders om alle leerlingen van de hele school te
controleren op luizen. We kunnen melden dat er niets gevonden is.

Oproep
We kunnen wel een extra handje gebruiken tijdens het luizenpluizen. Wie wil ons helpen?
Geef je dan op bij de leerkracht !
Na elke vakantie worden de haren van de kinderen nagekeken.

Leerlingenraad
Meester Jan pakt weer op dat er in ieder geval iedere maand een leerlingenraad gehouden
wordt. Dit is een beetje weggevallen de laatste tijd. Maar nu gaat er weer regelmaat in komen.
Uit de groepen drie tot en met acht zit een leerling in de raad. Meester Jan begeleidt de
vergadering. De voorzitter zit in groep 7 of 8, evenals de notulist. Van tevoren wordt de
vergadering in elke groep voorbereid, zodat de kinderen weten wat ze aan de orde moeten
brengen. Alles wat besproken is, wordt vervolgens weer in de groepen besproken. Zo kunnen
onze leerlingen meepraten over bv spelen op plein.
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Cito toetsen
De halfjaarlijkse CITO-toetsen starten in de week van 20 januari. We smeren de toetsen uit
over twee weken, zodat kinderen niet een hele dag alleen maar met toetsen bezig zijn. We
kunnen veel toetsen ook in delen aanbieden, zodat de toets over meerdere dagen wordt
uitgespreid.

Bezoeken van VO-scholen
De leerlingen van groep 8 bezoeken deze maand tijdens open dagen verschillende scholen
voor voortgezet onderwijs. Dit is altijd een spannende tijd voor deze kinderen. Op welke
school wil ik mijn vervolg onderwijs doen!

Streetwise dinsdag 21 januari
Alle groepen hebben dinsdag 21 januari een verkeersles gegeven door de ANWB: het
verkeerseducatieprogramma ANWB Streetwise. Er zijn vier verschillende onderdelen:
groep 1, 2 doet het onderdeel Toet toet, groep 3, 4 Blik en klik, groep 5, 6 Hallo auto, groep 7, 8
Trapvaardig.
De lessen worden verzorgd door vrijwilligers van de ANWB. Het gaat er in de les vooral om dat de
leerlingen DOEN.

Hallo Wereld: thema Licht
Hoe belangrijk licht is voor de mens, wordt het meest ervaren in de wintermaanden. Zelfs in onze
moderne tijd blijft de behoefte aan kaarslicht. De lichtfeesten in de verschillende godsdiensten en
culturen zijn al eeuwenoud en ontstaan in een tijd dat mensen in de late herfst uitzagen naar een
nieuw licht. Licht heeft daardoor niet alleen een belangrijke letterlijke, maar ook symbolische
betekenis gekregen. In sprookjes, volks- en Bijbelverhalen wordt verteld van het wonder van het
licht.
In onze Hallo wereld-lessen proberen we de leerlingen de betekenis van licht te laten ontdekken en
ervaren. In de GVO-lessen horen de leerlingen van meerdere lichtfeesten uit verschillende
wereldreligies, zoals bijvoorbeeld Loy Krothong uit het boeddhisme, Divali uit het hindoeïsme,
Chanoeka uit het jodendom en Allerzielen, Advent en Kerst uit het christendom.
In de HVO-lessen wordt gekeken naar de twee betekenissen van licht als je let op de tegenstelling
licht/donker en licht/zwaar. Samen denken we ook na over hoe je zelf een lichtje kunt zijn voor
iemand anders. Door middel van verhalen en verschillende verwerkingen zijn we al druk bezig met
dit thema. We doen dit tot aan de voorjaarsvakantie.
Met een hartelijke groet van de vakdocenten Ayten, Hennie en Jinke
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Ingekomen post
Voorstelling op 2 februari
t Lam ontmoet organiseert, met vrijwilligers in en om Blokzijl, al voor het zesde seizoen culturele
activiteiten in de ‘stille maanden’ van het jaar.
Voor in- en omwonenden, maar gelukkig vinden ook mensen van verder weg de activiteiten boeiend
genoeg om naar te komen kijken en luisteren.
We programmeren ieder jaar, speciaal voor de kleine en jongere bezoekers, een kindervoorstelling.
Dit jaar dus ook weer. De voorstelling heet Gekke Buren en is gebaseerd op het gelijknamige
prentenboek van Ingrid en Dieter Schubert.
Gekke Buren is een humoristische voorstelling voor kinderen, hun ouders, oma’s en opa’s en noem
het maar.
De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Ingrid & Dieter Schubert.
Kaat is niet bepaald blij met de komst van de nieuwe buurman Bram die naar haar mening vooral
goed is in luiwammesen en rondhangen.
Als door een zware storm het gammele onderkomen van de buurman de lucht invliegt, nodigt Kaat
hem toch wat onwillig uit in haar huisje.
Zal het de buurman lukken om Kaat te ontdooien?
Zondag 2 februari 2020
Kindervoorstelling: Gekke Buren van Daniëlle van Dijk
(voor kinderen van 4 +)
Aanvang 15.00 uur € 5,- volwassenen, kinderen gratis
Om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen er naartoe te gaan is de voorstelling gratis
voor kinderen tot en met 10 jaar.
Oudere kinderen en volwassenen betalen € 5,- per kaartje.
Kinderen die niet hoeven te betalen krijgen natuurlijk óók een écht theaterkaartje.
De kaarten zijn te koop bij supermarkt COOP in Blokzijl, reserveren kan ook: karin@karinklomp.nl.
Kaarten zijn ook aan de zaal te koop, tenzij het is uitverkocht.

START WEERBAARHEIDSTRAININGEN SPORTINN/ALLESKIDS
Vanaf woensdag 12 februari a.s. van 15:15-16:30 uur start er weer een nieuwe
WEERBAARHEIDSTRAINING van Sportinn/AllesKids bij Sportinn Steenwijk!
Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14 jaar van trainers Andre Wagensveld en Patricia Keetman
sterker in hun schoenen te staan.
Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het moeilijk om zichzelf staande te houden in een groep? Wil je dat
je kind leert op een goede manier voor zichzelf op te komen? Of wil je je kind optimaal voorbereiden
op de middelbare school?
De trainers helpen jouw kind om zijn/haar mentale en fysieke weerbaarheid te versterken.
In de lessen worden oefeningen uit de Rots & Water programma, de jiu jitsu, yoga en de
zelfverdediging gedaan. De trainers coachen je kind zodat het
zich tijdens de training meer bewust wordt van zijn of haar eigen kracht, het krijgt meer
zelfvertrouwen en leert voor zichzelf op te komen.
Ook worden ouders en kinderen buiten de lessen om begeleid en gestimuleerd om het geoefende in
de praktijk te brengen.
Komt jouw kind meedoen? De training wordt gegeven bij Sportinn Steenwijk, Pasmanweg 12 in Tuk.
Voor opgave en/of meer informatie, neem even contact op met
AllesKids (zie www.alleskids-yogacoaching.nl) – Patricia Keetman
06-41426241 of patricia.keetman@outlook.com
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We starten bij minimaal 12 kinderen per groep en het maximum per groep is 16 kinderen.

Sportgala krijgt dagprogramma met de grote BinnenBuitenspeeldag
Het Steenwijkerlands Sportgala krijgt dit jaar voor het eerst een dagprogramma. Dit jaar
staat deze dag, woensdag 15 januari 2020, voor het eerst niet alleen in het teken van de
verkiezingen van de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar, maar is er ook
overdag een gratis activiteit voor alle schoolkinderen uit Steenwijkerland. Want dat
bewegen en sport belangrijk is én vooral ook leuk, dat willen we laten zien en ervaren deze
dag. De Binnen-Buitenspeeldag wordt georganiseerd door de gemeente Steenwijkerland en
Sportservice Steenwijkerland.
De Grote Binnen–Buitenspeeldag, met het Steenwijkerlands kampioenschap Tikkertje
Woensdagmiddag 15 januari is er de Grote Binnen-Buitenspeeldag. Alle jeugd van de
basisscholen in Steenwijkerland is tussen 14.30 uur en 17.00 uur van harte welkom om in De
Meenthe lekker te komen bewegen en spelen. Spellen van vroeger, in een nieuw jasje.
Stoepranden, Hinkel Twister, overlopen en nog veel meer. Deelname is gratis voor alle
kinderen van de basisscholen uit Steenwijkerland. Aanmelden is niet nodig (behalve voor het
onderdeel Steenwijkerlands kampioenschap tikkertje).
Word jij de eerste Steenwijkerlands kampioen Tikkertje?
Tijdens de Grote Binnen-Buitenspeeldag vindt ook de eerste editie van het Steenwijkerlands
Kampioenschap Tikkertje plaats. Alle kinderen spelen één tegen één en zij hebben 25
seconden om hun tegenstander te tikken. Maar er zijn obstakels in het speelveld!
De beste drie tikkers van dit kampioenschap komen in actie tijdens de grote finale, die ’s
avonds gespeeld wordt tijdens het Sportgala in De Meenthe. En er zijn natuurlijk mooie
prijzen voor de winnaars! Kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisscholen in
Steenwijkerland kunnen meedoen. Er zijn 48 plaatsen beschikbaar voor dit kampioenschap.
Dus kinderen moeten zich hiervoor aanmelden. Dit kan bij de receptie van Zwembad en
Sporthal De Waterwyck aan de Gagelsweg 25 in Steenwijk of te bellen met 0521 514 807.
Het programma voor het Sportgala op 15 januari in Rabo Theater De Meenthe
10.00 uur – 12.00 uur Ochtendprogramma voor ouderen
14.30 uur – 17.00 uur Grote Binnen-Buitenspeeldag Steenwijkerland, met de eerste editie
van het Steenwijkerlands Kampioenschap Tikkertje
17.30 uur – 19.30 uur Presentatie concept Steenwijkerlands – sportakkoord
20.00 uur – 21.45 uur Sportgala Steenwijkerland 2019, met de sportverkiezingen én de
finale van het SK Tikkertje op het podium

