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                         PAUZE 

Na de kerstvakantie hebben wij (team) besloten om voor de 
midden- en bovenbouw in twee groepen pauzes te houden. 
Voornaamste reden was dat er rust op het plein gecreëerd 
moest worden. Kinderen gaven aan dat ze onvoldoende tot 
spel konden komen door de drukte op het plein en er 
daardoor veel ‘gedoe’ ontstond tussen kinderen.  
Afgelopen week heeft het team dit met de pleinwachtouders, 
de kinderraad, die de meningen van alle groepen opgehaald 
hebben, besproken. De conclusie uit deze gesprekken is dat 
(bijna) iedereen blij is met de 2 pauzes. Kinderen geven aan 
weer te kunnen spelen.  
Het was wel even wennen maar het levert uiteindelijk meer 
op. Vooral oudere kinderen vinden het fijn dat ze even met 
hun eigen spel bezig kunnen zijn. De pauzes zijn bedoeld om 
even te ontladen en dat lukt nu veel beter.  
Het team van de onderbouw geeft met name aan het fijner te 
vinden om de kleuters dit schooljaar uit het pleinrooster te 
houden. Dit komt ook overeen met de mening vanuit de 
kinderraad. Wel gaat groep 1/2 afspraken maken met groep 
3/4 om af en toe samen buiten te spelen.  
 
Voor de midden- en bovenbouw blijven we een pauzerooster 
van 2 groepen hanteren.  
Van de ene vakantie tot aan de andere vakantie blijven we in 
dezelfde samenstellingen van groepen spelen. Er wordt na 
iedere vakantie gewisseld. Uiteraard blijven we dit proces 
volgen. 

Het blijft dat veel mensen een mening heeft over deze verdeling. Het team heeft zorgvuldig 
geprobeerd om de partijen te horen die hiermee dagelijks werken. Wij realiseren ons dat wij 
hierin nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Wij denken wel dat we in deze constructie 
zoveel mogelijk aan de behoefte van de kinderen voldoen en daar gaat het per slot van 
rekening wel om.  
  
  

17 februari 2020 

   AGENDA 

 

 Ma. 17 t/m do. 20 febr. 

10 minutengesprekken 

 Wo. 19 febr. 

Kennismaking  

nieuwe ouders 

 Vrij. 21 febr. 

Weeksluiting hal 

 Ma. 24 t/m 28 febr. 

Voorjaarsvakantie 

 Ma. 2 mrt. 

Weekopening team 

 Vrij. 6 mrt. 

Klassenavond 

Pinguinpool 

 Vrij. 13 mrt. 

Weeksluiting hal 

 Vrij. 13 mrt.  

Klassenavond 

Vlindervolk 
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We zijn nog dringend op zoek naar ouders die pleinwacht kunnen lopen op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Eerst gezellig samen eten met uw kind in de groep (dit geldt overigens 
ook voor de ouders uit de groepen 1/2) en daarna loopt u een half uurtje buiten.  
De pauzetijden zijn van 11.45 – 12.15 uur en van 12.30 tot 13.00 uur.  
Aanmelden bij Haydie (eetoudercoördinator) via haydieklemann@icloud.com.  
Alvast bedankt! 

                                           

                              GEVONDEN VOORWERPEN  

In de gevonden voorwerpenbak liggen weer allerlei spulletjes zoals kleding, schoenen enz. 
afkomstig van uw kind(eren). Graag even een blik werpen in deze bak en meenemen wat van u 
is. Aanstaande vrijdag wordt deze bak weer geleegd. 
 

                                        MUZIEKVIERING  

Op vrijdag 24 april hebben wij een muziekviering als weeksluiting.  
Wij roepen alle kinderen, die muziekles hebben, op een liedje te 
laten horen op deze speciale weekopening. Ook roepen wij 
talentvolle muzikale ouders/verzorgers op om met hun kind(eren) 
aan deze viering ‘kleur’ te geven. 
Er komt t.z.t. een inschrijflijst te hangen bij de deur van de 
lerarenkamer, waarop u de naam van uw kind(eren) en eventueel 
uw (artiesten) naam kunt noteren met daarbij de naam van de 
stamgroep en de tijdsduur van het muziekstukje. 

 

                                     DE KERK IN BEESD 

Afgelopen vrijdag zijn de kinderen van de onderbouw naar de 
kerk in Beesd geweest en kregen daar een rondleiding van de 
koster van deze kerk. Eerst mochten we in de kerk kijken en 
onder de kerk in de oude kerker. Daarna klommen we naar 
boven om de grote kerkklok te zien en mochten we nog verder 
naar boven naar de top van de toren waar we over heel Beesd 
en omstreken konden uitkijken. Het was een hele belevenis. 
Met dank aan alle ouders die ons hebben begeleid en de 
stamgroepouders van de onderbouw die dit hebben 
georganiseerd.  
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                                     DE(zelfde) KERK 

Deze tekst hebben we met alle kinderen van de Keiers geschreven. Liam, Sam en Rens hebben 
daarna de tekst nog een beetje verbeterd. 

We zagen een heel groot lokaal. Dat was de binnenkant van de kerk. 
Eerst was de kerk klein en daarna groter. We waren boven op de top 
geweest. We hebben lekker geklommen. Heel lang geleden wilden 
Duitse soldaten de klok stelen om wapens van te maken. Toen gingen 
ze onder het hooi de klok verstoppen zodat anderen hem niet konden 
zien en pakken. In de kerk was ook een gevangenis. Er zat ook een 
beest, die leek op een kikker maar misschien was het een steen. Er 
waren 172 treden, we moesten goed klimmen. Er zat ook nog een gat 
bij de trap daar hoorden we heel veel herrie uitkomen. Er waren heel 

veel gaten want anders was het heel donker en 
heb je ook geen frisse lucht. Bovenaan de trap 

zaten heel veel lieveheersbeestjes.  

We zagen bijna bovenin een hele grote bel. We mochten ook op de 
top lopen. we konden ook heel ver kijken. We konden zelfs de 
watertoren zien. Er was een hele grote deur bij de ingang van de kerk 
en een klein luik bij de gevangenis. Op de top was ook nog een klein 
trapje. 

 

                                            WIJZIGINGEN 

Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of e-mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: 

Graag z.s.m. doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl. 

Alvast onze dank!  

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/

