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Komende weken
Vrijdag 24 januari en maandag 27 januari zijn de Vlijtige Vlinders en de Vrolijke Vuurvliegjes VRIJ
Donderdag 30 en 31 januari gaan we staken en is de school dicht
Juf Moniek en juf Julia gaan op woensdag 22 en donderdag 23 januari naar een tweedaagse in het
kader van hun Jenaplanopleiding.
Juf Carly en Juf Marian en Juf Inge springen in en zorgen voor vervanging in de beide stamgroepen.

Mad Science
Afgelopen woensdag zijn alle middenbouwers en alle bovenbouwers getrakteerd op een leuke,
spannende voorstelling van Mad Science!

Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad
Science!
Mad Science start op 19-02-2020 een cursus op De Duizendpoot. Alle kinderen die
een flyer mee naar huis krijgen kunnen zich hiervoor inschrijven.
Tijdens deze geweldige cursus gaan kinderen aan de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. Een welkome afwisseling na een drukke schooldag!
Ga naar huis met leuke gadgets en steek er ook nog iets van op!
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school, duren 60 minuten en starten 15
minuten nadat de school uit is. Ieder jaar starten wij een nieuwe cursus, met nieuwe lessen
en gadgets!

https://inschrijven.mad-science.nl
De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

Portfolio en ouder -kindgesprekken
Jullie kind(-eren) krijgen op maandag 3 februari het portfolio mee naar huis.
We verwachten het weer terug op school uiterlijk maandag 10 februari!
De uitnodiging voor de gespreken kunnen jullie verwachten op dinsdag 28 januari en woensdag 29
februari.
De ouder-kindgesprekken vinden plaats in de week van 10 t/m 14 februari. Eventueel met een
uitloop.

Uitroeping Prinsenpaar Duizendpoot
De datum van de uitroeping van het prinsenpaar wordt verzet naar
dinsdag 28 januari om 14.00 uur
De bekendmaking van de proclamatie is op dinsdag 11 februari.

Voorleesontbijt woensdag 22 januari 2020
Ook dit jaar weer nemen we deel aan het nationaal voorleesontbijt. In de onderbouw zal het
prentenboek van het jaar “Moppereend” worden voorgelezen. In de meeste stamgroepen komt er een
ouder voorlezen. Kinderen luisteren onder het genot van een glaasje sap en een stukje ontbijtkoek.

Jenaplan
Regelmatig zal ik in de info achtergrond informatie geven over het Jenaplanonderwijs.
Op onze school spelen we samen, werken we samen, praten we samen en vieren we samen.

De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

Op onze school besteden we veel aandacht aan de onderstaande jenaplanessenties. Deze
vaardigheden worden de hele dag door geoefend in allerlei situaties.
Onze weeksluitingen, de spreekbeurten en boekenbeurten helpen de kinderen om beter te worden in
de essentie: Presenteren
Wat hierbij belangrijk:
Presenteren
1.Ik kan voor een groep staan
2.Ik kan dan mezelf zijn, mij natuurlijk gedragen
3.Ik kan contact maken met het publiek
4.Ik kan gebaren gebruiken
5.Ik kan duidelijk praten en woorden goed uitspreken
6.Ik kan verwoorden wat ik denk

Leuke voorlichtingsfilm gemaakt door Nederlandse Jenaplanvereniging:

https://youtu.be/_XqfJKk6aaw

De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
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