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Nieuws van de Week nr. 10
Vrijdag 23 november 2018

Jarigen!
Wie zijn er aankomende 2 weken jarig?
24 november Axel
Groep 1-2C
24 november Thijs
Groep 4
24 november Jurjen
Groep 5B
26 november Lisa
Groep 8B
27 november Boaz
Groep 1-2C
28 november Rosalie
Groep 1-2B
28 novemer
Yara
Groep 3
30 november Stone
Groep 4
01 december Puck
Groep 4
02 december Maaike
Groep 6B
03 december
Iza
Groep 3
Iedereen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Personeel
Meester Pieter is woensdag 28 november afwezig. Er wordt voor vervanging gezorgd.

Voortgangsgesprekken
De komende 2 weken vinden de voortgangsgesprekken plaats. Maandag zal u hier meer
informatie over ontvangen.

ANWB Streetwise uit de groepen
Hallo auto groep 6B
Samen met een aantal kinderen uit groep 5A zijn we naar de parkeerplaats aan de Parklaan bij
het hockeyveld geweest. Daar stond een auto klaar van de ANWB. Op het afgeschermde
parkeerterrein legde een medewerker van de ANWB uit wat de remweg van een auto is. Hoe
de remweg wordt beïnvloed en waarom het belangrijk is dat je in de auto een gordel draagt.
Ook liet hij zien hoe je deze goed draagt. En het belang van een kinderstoeltje of zitverhoger
daarbij. Aan het eind mochten de kinderen om beurten zelf remmen bij een snelheid tussen de
35 en 50 km per uur. Een ander kind mocht afvlaggen, zoals bij een echte race. Op dat moment
moesten de kinderen dan remmen. Op die manier konden ze zien hoe ver de auto nog doorreed.
En ze voelden de impact van de gordel. Het was een, mede door het enthousiasme van de
ANWB medewerker en het prachtige weer, een zeer geslaagde ochtend!

Stukje van Floortje en Nienke groep 6A
We hadden Hallo Auto. Eerst gingen we kijken wat je remweg is. De remweg bij 50 km is 21
meter. Daarna hadden we het over het verkeer. Al snel gingen we remmen in een echte auto.
Het was heel erg leuk!!!
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Groep 7/8
Groep 7/8 had vorige week vrijdag het onderdeel 'Trapvaardig'.
- Enthousiaste, humoristische introductie in de klas door Joep; kinderen stonden te popelen
om te gaan beginnen.
- Parcours op het schoolplein (op de fiets met zware v.o.-rugzak op de rug). Het foutloos
afleggen van dit parcours bleek nog een behoorlijke opgave.
- Afsluiting met een elektrische step hetzelfde parcours (iets simpelere versie) afleggen; gaaf!
Jammer dat de accu bij één step zo goed als op was.. ging traag!

Kleuters
Het programma bij de kleuters was een groot succes.
Er lag een grote mat op de vloer van de speelzaal die de weg met zebrapad, fietspad en stoep
moest voorstellen.We hebben met stuurtjes in onze hand deelgenomen aan het verkeer, lopend
over de mat.
Ook geoefend met het stoplicht, rood ,oranje en groen. Wat moet je dan doen? En niet te
vergeten het op de juiste manier oversteken. Links, rechts, links goed gekeken, dan pas mag
je oversteken! Ook met een grote pop voorgedaan hoe je autostoeltje vast moet als je met de
auto meegaat.En ja hoor alle kleuters moeten nog in een autostoeltje of op een stoelverhoger
zitten. Dit hebben we met een meetlat laten zien. De kinderen zijn allemaal nog te klein om zo
in een auto vervoerd te mogen worden.
Het was een geslaagde ochtend en alle kleuters hebben een certificaat verdiend.

Hulp versieren Kerst school
Beste ouders en/ of verzorgers,
De kerstcommissie wil ieder jaar de kinderen een onvergetelijk kerstfeest bezorgen.
Het is en blijft immers het feest van het licht en de vrede. Wij zijn dan ook al druk bezig
met de voorbereidingen en willen voor 2 onderdelen van deze viering een oproep doen
voor uw extra hulp. Want zoals bekend; vele handen maken licht werk.
Afgelopen jaar was het een groot succes met alle hulpouders om de school te versieren
met elkaar. Het was reuze gezellig. Wij willen u weer allen vragen ons te komen helpen
om op donderdagavond 6 december onze school te komen ver lichten en om te toveren
in een mooie kerstsfeer.
U bent bij deze dan ook van harte uitgenodigd om ons vanaf 18.30 uur te komen helpen.
De koffie en thee zal uiteraard klaar staan met wat lekkers, om het voor u en daarmee
voor ons wat lichter te maken.
Kerstavond 20 december moet alle versiering weer eraf gehaald worden, ook hiervoor
vragen we na de succeservaring van afgelopen jaar uw hulp. De kinderen gaan om half
acht naar huis en daarna ruimen we altijd alles met elkaar weer op. Alles wat op 6
december is opgehangen moet er dan ook weer af. Ook hier geldt dus: vele handen
maken licht werk.
Om enigszins rekening te kunnen houden met het aantal ouders wat ons komt helpen,
willen wij u vragen vóór vrijdag 30 november via mail te reageren wanneer u in staat en
bereid bent welke donderdagavond (even) aanwezig te zijn.
Graag naar onderstaande mailadres:
a.vdhoek@howiblo.nl
Met vriendelijke groeten,
De kerstcommissie.
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Ateliers middenbouw
Ook voor de middenbouw is de eerste ronde ateliers
geweest. Er was genoeg keus voor de kinderen van de
groepen 3, 4 en 5. Sommigen zijn creatief bezig geweest in de
vorm van knutselen, tekenen, dansen, drama, schrijven of
haken. Ook muziek kwam aan bod, met gitaarles en les van
Ons Genoegen. Na eerst oefenen op verschillende
instrumenten werd na de laatste les een spetterend optreden
gegeven op het schoolplein. En kinderen mochten op bezoek
bij Atelier Sterk (schilderen) en BLR Bimon (techniek).
Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt weer heel erg
bedankt!

Wilt de video van Ateliers bekijken, dubbel klik dan op het icoontje. Klik daarna
op open en de video begint af te spelen.
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Oproep hulpouders Commissie viering
De commissie viering doet een oproep voor ouders die willen helpen bij de kerstviering in de
kerk op donderdag 20 december. De commissie is hier al druk mee bezig maar mist een paar
helpende handjes voor bijv. helpen bij het repeteren donderdagmiddag in de kerk en helpen
opruimen na de kerkviering. Heeft u interesse? Dan kunt u zich aanmelden bij juf Floor via
f.braakman@howiblo.nl

Frequentie Nieuws van de week
Tot voor kort kwam wekelijks het nieuws van de week uit als communicatiemiddel naar de
ouders. Met ingang van januari gaan we werken met Social Schools. In de tussenfase is door
de directie het besluit genomen om de frequentie van NvdW terug te brengen van elke week
naar eenmaal in de veertien dagen. Tot aan de kerstvakantie komt het NvdW uit op vrijdag 23
november, 7 december en 21 december.

In de bijlage treft u informatie over
•
•

Flyer Kerstmarkt in RK Kerk 14 & 15 december 2018
Flyer Wereldlichtjesdag in Linschoten 9 december 2018

Fijn weekend,
Team Howiblo
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