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OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:






Dinsdag 21 februari: open dag
Vrijdag 24 februari: carnaval – alle leerlingen om 12.00 vrij
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart: carnavalsvakantie
Maandag 6 maart: rapporten inleveren
Donderdag 9 maart: open dag

Voorleeskampioen
OBS Gesworen Hoek
Vorige week vonden de
voorrondes plaats van de
voorleeskampioenschappen in de
groepen 5 t/m 8. Vervolgens werd
er per groep één leerling gekozen
die door ging naar de finale. Esra,
Anouar, Mosarat en Izabella
hebben ons doen laten genieten
van mooie verhalen. Uit deze
groep moest uiteindelijk de
voorleeskampioen worden
gekozen. Iets wat voor de jury
bijna onmogelijk was. Ze deden
het alle vier geweldig. Toch moest
er een winnaar komen. Na veel
wikken en wegen is Izabella uit
groep 7 voorleeskampioen
geworden.

Verjaardagen:
 Rilana (7-8)
 Shanaya (4)
 Kubilay (7-8)
 Daan (7-8)
 Amira (5-6)
 Luna (7-8)
 Carla (5-6)
 Claudia (1-2)

Open dag 9 maart
9 maart is het open dag op school!
Kent u nog mensen in de buurt die op
zoek zijn naar een school voor hun kind?
Laat dan weten dat ze op 9 maart welkom
zijn om onze school te bekijken.

Carnavalsviering
Het is natuurlijk heel leuk als de kinderen
verkleed komen met carnaval. Let op: de
kinderen mogen geen nepwapens of iets
dergelijks mee naar school nemen. Ook
serpentinespray is niet toegestaan.

Kwink van de week
Maak de groep nog leuker!
Bedenk wat je voelt!

Hartelijk gefeliciteerd!
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Woordenschat groep 3 en 4
Sinds de kerstvakantie staan we in groep 3 en 4 een
uurtje per dag met zijn tweeën voor de groep. Ik ga van
09.00u tot 10.00u meewerken in groep 3 en van 10.30u
tot 11.30u in groep 4.
De reden hiervan is dat op die momenten extra
aandacht gegeven wordt aan de woordenschat van de
kinderen. Kijk maar eens rond in het lokaal van uw kind,
dan ziet u vast met welke woorden al geoefend is! We
werken nu veel met ‘het woord van de dag’, zoals het
zoogdier en het nest. Daar maken we dan mooie posters
van (zie foto).
Voorheen kreeg een aantal kinderen in de Taaltuin elke
dag een zogenaamd ‘taalbad’. De bedoeling is nu dat alle
kinderen van groep 3 en 4 hiervan profiteren. Ik heb de
afgelopen jaren cursussen gevolgd over hoe we de
woordenschat van de kinderen zo goed mogelijk
kunnen vergroten en op deze manier kan ik dat ook
weer aan juf Kim en meneer Ingmar leren. Zij leren niet
alleen van mij maar ik heb de afgelopen weken ook al
heel veel van hen geleerd!
Juf Ineke

Juf Elly
In het vorige mededelingenblad
hebben we al verteld dat het
herstel van juf Elly enige tijd
nodig heeft. We hadden gezegd
dat juf Elly een scheurtje in
haar heup heeft, maar haar
heup was gebroken. Bij deze
bent u juist geïnformeerd.
Juf Elly is vorige week voor het
eerst weer even op school
geweest tijdens de studiedag.
Het was fijn om haar weer even
te zien!

Gevonden
voorwerpen
Mocht u iets op school zijn
verloren, kijk dan in de
gevonden voorwerpenmand die
staat in de ouderkamer.
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Kunstwerken
Naast het nieuwe klimrek en de
Johan-cruijff schilderingen,
hangen er ook nieuwe
kunstwerken op het schoolplein.
Deze zijn gemaakt door kinderen
van onze school. Het is hartstikke
mooi!
In de lente zullen we ons
‘nieuwe’ schoolplein nog eens
samen feestelijk openen!

Samen haken en breien
Inmiddels zijn er al een aantal maanden op
school iedere dinsdagmiddag een aantal ouders
gezellig aan het haken en breien. En natuurlijk
wordt er, onder het genot van een kopje
koffie/thee, gezellig over van alles en nog wat
gesproken.
Vindt u breien of haken ook leuk om te doen? Of
wilt u dit graag leren? Sluit dan bij ons aan!!

Voor meer informatie kun je terecht bij Jaimy
de Graaf (moeder van Jaleesha) en Stella de
Brake (moeder van Harm) beiden groep
Kristel/Elly of via 06-10335293.

Wanneer: dinsdagmiddag 13.30-14.30 uur
Waar: oppaslokaal (naast de ouderkamer)
Wat heb ik nodig: er is materiaal aanwezig
Kinderen van 0-4 jaar?: neem deze gezellig mee,
ze kunnen goed spelen in het oppaslokaal
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