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Basisprincipe nr 1
Ieder kind is uniek, uw kind ook, u ook.

Kalender 2018-2019
07 januari
Start thema techniek
14 januari
MR vergadering
30 januari
Viering
16-01
Presentatie Lekker Anders Dag
07-02
Kick off Lekker Anders Dag
23 januari t/m 2 februari nationale voorleesdagen
31 januari t/m 6 februari week van de poëzie
Verjaardagen
06-01
11-01

Siem Dekkers
Joop Bardoel en Aaron van Geel

Onderbouw
Thema techniek; de fiets
We leren van alles over de fiets. De eerste fiets was een
loopfiets. Er zijn heel veel verschillende fietsen. We benoemen
overeenkomsten en verschillen. Een fiets heeft tandwielen en in
de klas hebben we ook tandwielen. We hebben fietsjes in de
“fietsenwinkel”. Fijn dat er al spullen mee zijn gebracht; bouten,
moeren, toeter, bellen, zijwieltjes, fietshelm, lampen.
Gedurende het thema mogen er gerust nog spullen, plaatjes,
boeken…worden mee gebracht.

Afgelopen dinsdag is er heerlijk gespeeld en gewerkt; toeter
monteren, moeren los en weer vast draaien, fietsen poetsen en
rondjes fietsen in de gang, een fiets schilderen en werken met
tandwielen.
We gaan ook nog de vele onderdelen van een fiets bekijken en
benoemen. Tijdens de viering op 30 januari, laten we zien en
horen wat we gedaan en geleerd hebben.

Naar de fietsenmaker
Ter afsluiting van het thema brengen we op woensdag 6
februari een bezoek aan de fietsenmaker.
Om 9.00 uur worden we verwacht bij Jacobs Rijwielhandel
Vorstendom 22 in Cuijk. Ons bezoek zal ongeveer 45 minuten
duren. De kinderen weten dit nu nog niet. We bereiden het
bezoek voor op donderdag 31 januari.
Wie van de ouders wil er graag mee en wie kan rijden? Er gaan
17 kinderen mee en Esther, onze stagiaire, gaat ook mee.
Laat het uiterlijk 31 januari weten. Bij voorbaat dank.

Wilgentakken vlechten
Onze natuuropa, opa Henk, was woensdag een uurtje hard aan
het werk op de Lindekring. Op de speelplaats van de onderbouw
staat weer een mooie hut van wilgentakken. Er is hard gewerkt.
Opa Henk leerde de kinderen hoe je zo’n hut stevig kunt maken.
Zelfs het vlechten lukte al en het knippen met een grote tang!
Dank je wel!

MIDDENBOUW
W.O. thema techniek.
In de middenbouw onderzoeken we in welke voorwerpen
tandwielen zitten. Inmiddels hebben we er al veel gevonden en zijn
er achter gekomen dat er heel veel verschillende tandwielen zijn.
Tandwielen hebben allemaal dezelfde functie: Tandwielen brengen
beweging over. Maar ze kunnen ook de snelheid van een beweging
veranderen. Op maandagmiddag 28-1-2018 gaan de kinderen van
de middenbouw naar de molen in Oeffelt om te kijken naar de
functie van tandwielen in de molen.

De kunstweek is van 11 t/m 15 februari . Tijdens deze week zullen
er verschillende activiteiten in het teken van kunst staan. De
kunstweken is een multi mediaal project dat is opgebouwd uit 3
fasen: Luisteren & kijken: kennismaken met leven en werk van een
befaamd kunstenaar. Denken & doen: zelf aan de slag met behulp
van volledig uitgewerkte creatieve opdrachten. Zien & bespreken:
evaluatie van eigen werk en dat van klasgenootjes. Doel van dit
project is ieder kind te inspireren tot het maken van één echt
kunstwerk waar het trots op kan zijn. Elke deelnemer krijgt in het
project een eigen persoonlijk museum. Zo kan het kunstwerk door
eigen fans bewonderd worden en leuke spulletjes met daarop het
eigen kunstwerk besteld worden. (enkele kunstwerken van vorig
schooljaar zijn te zien op de poster in ons theater)
Bibliotheek.
Op 12 februari vertegenwoordigd Joop Bardoel als
voorleeskampioen van onze school, de regionale voorleeswedstrijd
in de schouwburg in Cuijk.
De middenbouw gaat mee naar de schouwburg om Joop te
supporteren. (De bovenbouw is naar het project SMAAK in Linden.)

Bovenbouw.
Voor de bovenbouw staan er meerdere excursies op stapel. 5
februari, 12 februari en 19 januari gaan we naar het Smaakcentrum
in Linden. Daar gaan we leren over voeding én smaak natuurlijk.
Op donderdag 7 februari gaan we naar Technopromo, wat heel
goed aansluit bij het WO onderwerp techniek.
De tweetallen uit de groep zijn goed bezig met een zelfgekozen
onderwerp voor techniek. Er wordt onderzocht hoe een schuifdeur
werkt; wat er met het licht gebeurt in een koelkast; sensoren, hoe
werken die eigenlijk, hoe werkt een benzine grasmaaier.
De kinderen schrijven e-mails naar fabrieken voor extra uitleg en
natuurlijk kunnen we Technopromo ook gebruiken om vragen te
stellen!

Volgende week is het toetsweek. Kinderen zijn extra hard aan het
oefenen voor spelling en woordenschat. Mooi om te zien.
Ook zijn we begonnen aan het schrijven van verhalen in een extra
groot verhalen (schets-) boek. De meeste kinderen zijn hartstikke
enthousiast. Doel hiervan is om spelling, woordenschat en taal
meer praktisch te verwerken.
Afgelopen MR vergadering hebben we de repen chocolade maar
opgegeten. Er waren helaas geen nieuwe aanmeldingen voor de
MR. We zijn dus nog steeds dringend op zoek naar een
kritische enthousiaste, bevlogen ouder die met ons mee denkt en
praat over de ontwikkelingen op onze school. Meld je voor 31
januari aan bij één van onze leden (Esther Atas,
Nathalie Aldenhoven, Annie Wijnhoven of Chantal Leijgraaff)

Samen kom je verder
Opvoeden en opgroeien

Hoe breng ik slecht nieuws?
Het liefst zie je je kind opgroeien in een wereld waar
slecht nieuws niet bestaat. Toch krijgt je zoon of dochter
vroeg of laat te maken met de minder leuke kanten van
het leven. Een huisdier dat overlijdt, oma die ongeneeslijk
ziek is of misschien gaan jullie wel verhuizen. Hoe vertel
je dit aan je kind?
Dat je het vertelt is heel belangrijk. Kinderen voelen emoties
van hun ouders goed aan. Maar ieder kind is anders en gaat
hier op een eigen manier mee om. Het is daarom onmogelijk
om ‘de beste manier’ te kiezen. Al kunnen we wel een aantal
tips geven.
Niet ontkennen
Zorg dat je kind op de hoogte is voordat de buitenwereld dat
is. Je wilt niet dat je zoon of dochter van de buurvrouw hoort
‘dat ze jullie zo gaat missen na de verhuizing.’ Zoek een goed
en rustig moment uit. Vraagt je kind zelf wat er met je aan de
hand is en is het niet het juiste moment? Ontken dan niet dat
er iets speelt. Kinderen zijn intuïtief en voelen zich erkend
wanneer je aangeeft dat hun gevoel juist is.
Duidelijk en in stapjes
Neem de tijd voor wat je wilt vertellen en wees duidelijk. ‘De
dokter zegt dat Bello heel erg ziek is’. Laat je kind hierop

reageren. Misschien heeft hij of zij vragen, is er verdriet of
komt er nog helemaal geen reactie. Meestal zal je zoon of
dochter na een tijdje zelf met vragen komen. Vertel het
verhaal in behapbare delen. Wat er over een paar maanden
gebeurt, is nog niet interessant. Houd het bij de situatie van nu
en blijf vragen eerlijk beantwoorden.
Vragen staat vrij!
Heb je vragen over het brengen van slecht nieuws? Of andere
vragen over opvoeden of opgroeien? Stel ze aan het CJG via
0485 - 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl.

