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Vrijdag 17 januari komt een professor
van de Mad Science Show naar onze
school! Onder schooltijd krijgen de
kinderen van groep 2 t/m 8 een
interactieve show, vol proefjes en
verbazing.
In februari start een serie van 4
naschoolse workshops van de Mad
Science Show, waar kinderen onder
deskundige begeleiding leren over en
experimenteren met Natuurlijke
Natuurkunde. De kinderen krijgen
vrijdag een flyer mee met het
naschools aanbod.

De periode na de kerstvakantie noemen we de Zilveren Weken.
We hebben dan weer extra aandacht voor groepsvorming en
regels/afspraken. Voor een aantal daarvan hebben we ook uw
hulp nodig:
Het is nog donker ’s ochtends, maar we verwachten alle kinderen
om 8.25 uur op school, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen
starten.
Graag ook thuis nog eens bespreken wat we op school
verwachten rondom toiletgebruik. Het eerste half uur op school
moeten de kinderen in de les blijven i.v.m. instructies.
Afspraken met dokter, tandarts etc zoveel mogelijk buiten
schooltijd plannen. Zijn de afspraken toch onder schooltijd, dan
deze afspraken noteren in de agenda/doorgeven aan leerkracht.

U heeft het vast al in de media gezien: op 30 en 31 januari is er weer een landelijke onderwijsstaking
aangekondigd door de vakbonden. Onze leerkrachten hebben aangegeven dat ze ook deze keer weer zullen
staken. Dat betekent dat er die dagen geen les gegeven kan worden. We begrijpen dat dit lastig is voor u als
ouders, maar vragen wederom uw begrip. Via onderstaande link vindt u bij Achtergrond een informatief
document over de achtergronden bij de problemen in het onderwijs: https://onderwijs.cnvconnectief.nl/acties/
Meer achtergrondinformatie over de staking en de gevolgen ontvangt u binnenkort per brief.
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In ons kindcentrum willen we bereiken dat de kinderen
zich betrokken voelen bij de wereld. Daarom willen we
ze ook in aanraking brengen met de natuur en dit
verbinden aan ons onderwijs. We hebben het plan om
het peuterplein te ‘vergroenen’ en het ook geschikt te
maken voor buitenlessen.

Groep 2-3 is voor het thema ridders en
kastelen nog op zoek naar verkleedkleren van
ridders en prinsessen, het liefst voor kinderen
van 6-8 jaar, maat 140/146.
Als u thuis verkleedkleren /Carnavalskleding
van ridders/prinsessen over heeft zijn ze van
harte welkom in groep2- 3. B.v.d. Juf Marja

We hebben nog niet alle rapporten terug. Wilt
u komende week de rapporten meegeven naar
school? Alvast bedankt.

We willen graag onze ideeën delen met de ouders van
alle kinderen in ons IKC, dus van zowel de peuteropvang
als school. Op donderdag 23 januari bent u van harte
welkom op de inspiratieavond over natuur en onderwijs.
We vragen u om voor die avond iets van natuurlijk
materiaal mee te nemen en eventueel een natuurlijk
product dat kan dienen als natuurlijke verfstof.
Marieke van den Brink van Natuurnomaden zal ons deze
avond inspireren met haar visie op natuur, onderwijs en
kinderen. Samen met haar hopen we op nog meer
inspiratie voor onze groene plannen. Kom dus allemaal!
De avond begint om 19.15 uur met een inloop (koffie en
thee); het programma is van 19.30-21.15 uur.

Afgelopen maandag is een autoruitje van een
ouder ingetikt en is een tas uit de auto
gestolen. De auto stond bij school geparkeerd.
Sluit uw auto goed af en laat geen tas of
waardevolle spullen in uw auto liggen.

14 januari
15 januari
17 januari
23 januari
30 en 31 januari
10, 17 en 24 januari

19.30 uur MR
peuters hebben ’s middags een voorstelling in de bibliotheek
Mad Science show op school
19.30-21.15 uur Inspiratieavond onderwijs en natuur voor ouders
geen les i.v.m. onderwijsstaking
schooljudo voor gr. 1 t/m 8 tijdens schooltijd, verzorgd door Stijn
Jager van Stichting Judosport Oost.

Ziekmelden leerlingen: AUB bellen tussen 8.00-8.30 uur
*053-4368164 basisschool Menkotoren * 053-2068911 Peuterdomein Menkotoren
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Op dit moment hebben we geenschoolbreed Jeelo-project. In de maand januari nemen we de Cito-toetsen af.
De toetsresultaten worden verwerkt, geanalyseerd en we stellen vervolgens de plannen voor de komende
lesblokken op. De peuters en de onderbouw werken wel aan een eigen thema deze periode.
We willen in januari en februari wel topografie en verkeer vanuit Jeelo gaan aanbieden. Dit kan klassikaal,
maar ook individueel bijvoorbeeld via de taakbrief.
Ons volgende Jeelo-project heet ‘Inrichten van je eigen omgeving’ en loopt van 24 februari tot en met 4 april
2020.
********************
ANDER NIEUWS
Van onze samenwerkingspartner Kaliber bij Muziekimpuls de volgende mededelingen:
Nieuwe korte cursussen bij Kaliber Kunstenschool!
In januari kun je het jaar weer goed beginnen met een creatieve of muzikale korte cursus bij Kaliber. Niet alleen
kinderen kunnen zichzelf uiten bij ons, ook volwassenen zijn van harte welkom. Hieronder de kindercursussen
uitgelicht. Het volledige aanbod vind je op www.kaliberkunstenschool.nl/korte-cursus.
Peuterdans
Voor de allerkleinsten die maar niet stil kunnen zitten! Met leeftijdsgenootjes van 2,5 – 4 jaar lekker dansen en
bewegen, dat is garantie voor plezier. Hoe doe je het beste een aapje na? Of wie kan het snelste rennen? Even
afkoelen met een verhaaltje, voorgelezen door juf Sonja. Peuterdans heeft het allemaal!
Tekenen & Schilderen
In deze cursus leren kinderen van 6 - 12 jaar diverse teken- en schildertechnieken onder begeleiding van een
professionele docent. Werken met verschillende materialen en samen met anderen de mooiste kunstwerken
maken. Laat je fantasie de vrije loop!
Proefrondje muziek
Voor alle kinderen van 7 – 10 jaar die graag muziek willen maken, maar nog niet weten welk instrument ze nou
het leukste vinden! Bij proefrondje muziek worden in 15 lessen 5 verschillende instrumenten besproken en
bespeeld. Zo kunnen ze kort kennismaken en een goede keuze maken aan het eind van de cursus.
Meer weten? Kijk op www.kaliberkunstenschool.nl/korte-cursus of neem contact op via
info@kaliberkunstenschool.nl of 088-4868700. Of bezoek ons open huis op Zaterdag 18 januari, 14:00 – 16:00
uur, Muziekkwartier, Willem Wilminkplein 1

Kaliber zet haar deuren open!

Het schooljaar is al even begonnen, maar dat wil niet zeggen dat je niet nog kunt beginnen met een leuke
cursus! In januari zetten wij onze deuren open. Neem een kijkje in onze keuken en probeer alle instrumenten
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uit, dans in de grote zaal, zing met ons mee, wees creatief en ontmoet onze docenten. Dit is de perfecte
gelegenheid om erachter te komen welke discipline jij leuk vindt!

