Kwekkeveld nieuws december 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),
Op school zijn we al volop bezig met het thema Sinterklaas. Tsja wat zou het anders zijn. In groep 4
zijn ze volop bezig met het maken van een alternatieve staf voor Sinterklaas. En wat een prachtige
exemplaren worden er gemaakt! Volgende week het bezoek van de Goedheiligman. Dat zal voor
menigeen weer een spannende dag gaan worden.
In de groepen zijn we op dit moment meer en meer bezig met gevarieerde
circuits op het gebied van taal en rekenen. Een speerpunt vanuit de nieuwe
visie. Wat houd dat dan precies in?
Bij een taal of rekenles krijgen kinderen op verschillende manieren de stof
aangeboden. Vaak in spelvorm of andere samenwerkingsvormen. Daardoor
nemen kinderen de stof beter op. De hersenen worden op verschillende
manieren geactiveerd. Vraag eens aan uw kind of hij of zij al eens met een
circuit gewerkt heeft. Zij kunnen u veel meer vertellen.
Tot slot wil ik u een fijne Sinterklaas en Kerst toewensen!
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14 11.15-12.15 schaatsten gr 6-6/7
13.00-14.00 schaatsen gr 7-7/8-8
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17 13.00-14.00 schaatsen gr 5-5/6
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20 Kerstmarkt 18.00 – 19.30
nieuwsbrief
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21 Christmas HighTea
12.00 Vakantie
22

5

Sint EBC Noord

6
7

Studiedag
11.15–12.15 schaatsen gr 3
13.00–14.00 schaatsen gr 4

11 MR

Studiedag
Op donderdag 6 december aanstaande zijn alle leerlingen vrij. Wij hebben als team een studiedag.
Welkom op onze school
Wij heten de leerlingen die in november zijn gestart op onze school van harte welkom!





Emma van Kessel
Fabiënne Krijgsman
Amy Nijstad
Hayley Schriks

Wij wensen jullie veel plezier toe op onze school!

Sinterklaasviering
Op woensdag 5 december brengt de Sint met zijn Pieten een bezoek aan EBC Noord.
We ontvangen de Sint om 8.35 uur op de speelplaats en u bent daarbij ook van harte welkom!
Kerstviering
Op donderdagavond 21 december organiseren wij een kerstmarkt van 18.00 – 19.30 uur. U bent van
harte welkom.
Op vrijdag 22 december sluiten wij het jaar af met een Christmas HighTea. Hiervoor maken de
kinderen thuis hapjes, die ze in de klas gezellig samen opeten. Hierover heeft u via ouderportaal
informatie ontvangen.

Verzamelen kerst-knutselmateriaal
De kerstwerkgroep is al druk doende met het organiseren
van een kerstactiviteit.
Hiervoor hebben we veel materiaal nodig. Misschien
kunnen jullie ons helpen aan de volgende spullen:
- Schone wijnflessen
- Schone glazen potjes zonder etiket, liefst met deksel
- Oude kop en schotels
- Oude knopen
- Lint, band en kant
- Blikken, 1liter of kleiner
- Dennenappels
- Droge takjes; 30 cm/ diameter 1 a 2 cm
- palletplankjes, verschillende afmetingen
- Latjes
Vanaf 3 december graag deze spullen afleveren op school
in de grote aula.
De kinderraad
Op onze school is een kinderraad actief. Wij vinden het belangrijk om leerlingen mee te laten
denken. De kinderraad wordt gevormd door zes leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, juf Hilda en juf
Claudia. Zij komen verschillende keren per jaar bij elkaar om te vergaderen.
Het doel van de kinderraad is:
 Kinderen meer zeggenschap geven binnen de
school.
 Kinderen een stem geven.
 Samen tot een besluit komen wat belangrijk is
en dit dan kenbaar maken in de kinderraad.
Input van alle kinderen op school meenemen.
 Leren met elkaar te praten, naar elkaar te
luisteren en samen een oplossing te zoeken.
 Op deze manier proberen de kinderen uit de
kinderraad ervoor te zorgen dat de
verbeterpunten die vanuit de kinderen komen
op school waar is worden aangepakt.

Klassenouders
Zoals u wellicht heeft vernomen, zijn er dit jaar geen ouders als klassenouder gevraagd.
Omdat we nu via ouderportaal werken, kunnen we op een snelle manier ouders benaderen.
Uiteraard zijn we ons er steeds van bewust op welke manier we ouders vragen; we maken
bijvoorbeeld gebruik van een intekenlijst doen of laten een algemeen berichtje uitgaan. En soms kan
het ook voorkomen dat een ouder persoonlijk door een leerkracht wordt benaderd.
Wij hopen u zo voldoende hierover te hebben geïnformeerd.

Kangoeroegroep
Een week na de herfstvakantie zijn bij ons op het EBC-Noord de Kangoeroe groepen gestart. Elke
woensdag komen kinderen die door hun juf of meester zijn aangemeld samen in een lokaal bij de
Vossenberg. We beginnen met kinderen uit de groepen 7-8, daarna 3-4 en kinderen uit groep 5-6. De
Kangoeroe is een vorm van passend onderwijs speciaal bedoeld voor kinderen die behalve het
basisaanbod behoefte hebben aan extra uitdaging.
De afgelopen weken werkten de Kangoeroe kinderen van 7-8 hard aan een ‘Lapbook’. Het
onderwerp voor het Lapbook stond niet vast en mochten de tweetallen zelf kiezen. De kinderen van
groep 3-4 zijn aan de slag gegaan met het thema planeten. We hebben onder andere een start
gemaakt met ‘onderzoekend leren’ doordat de kinderen zelf moesten opzoeken wat de kleuren van
de acht planeten in ons zonnestelsel zijn. De kinderen van groep 5-6 werken ook aan een ‘Lapbook’
met als thema planeten. De betrokkenheid bij dit thema is groot; veel kinderen hebben bijvoorbeeld
eigen informatiebronnen meegenomen.
De Kangoeroegroep is een pilot wat we sowieso evalueren. We zijn nu al wel van mening na de
kerstvakantie een vervolg te geven. Juf Chantal Schuurbiers zal de rol overnemen van juf Nadie.
Hallo ouder(s), verzorger(s),
In de Kangoeroegroep is het leuk.
We doen er allemaal projecten en worden zo uitgedaagd.
We zijn nu bezig met een Lapbook.
Een Lapbook is een blad met informatie op een leuke manier verwerkt.
Ons Lapbook gaat bijvoorbeeld over robots, menselijk lichaam en planeten.
We gaan nog andere dingen leren zoals Frans en robots programmeren.
Groetjes Elvera, Eva, Britt, Sten, Lars, Karlijn en Mare
Kangoeroegroep 7-8

Planeten Kangoeroe groep 3-4
Oudergesprekken
Op donderdag 31 januari en maandag 4 februari vinden de oudergesprekken plaats. Voor de groepen
1-2 zijn dit voortgangsgesprekken, voor de groepen 3 t/m 7 zijn dit rapportgesprekken en voor groep
8 is dit het adviesgesprek. Voor deze gesprekken kunt u zichzelf vanaf dit jaar intekenen via
ouderportaal. U krijgt hierover halfweg januari meer informatie.

Vooraankondiging informatieavond Bureau Halt 23 januari
Deze avond is op initiatief van de ouderraad georganiseerd.
Bureau Halt komt deze avond langs en zal deze avond leiden.
In de online wereld worden strafbare feiten gepleegd. Vooral jongeren hebben niet altijd door waar
hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en
kan het zelfs strafbaar zijn. Ook wordt er gesproken over wat u kunt doen als uw kind in een nare
situatie beland en waar u zelf als ouder op kunt letten. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de
ouderbijeenkomst, dat u als ouders met elkaar in gesprek kunt gaan en ervaringen kunt uitwisselen.
De avond start om 20.00 uur en zal rond 22.00 uur zijn afgelopen.
Wij hopen u allemaal te mogen begroeten!
Stagiaires van Pabo de Kempel
Dit jaar hebben we binnen ons EBC maar liefst 7 studenten van de Pabo, waarvan er 6 bij ons op
school stagelopen. In deze en komende nieuwsbrieven stellen ze zich aan u voor.
Hoi allemaal,
Ik ben Kelsey de Laat, ik ben 19 jaar en kom uit Boxtel. Ik woon samen met mijn
moeder en mijn zusje. Ik zit in mijn tweede jaar van de pabo, hier volg ik het
reguliere programma en de open universiteit. Op ’t Kwekkeveld loop ik stage in
Groep 8, bij Agnes en Chantal. Hier ben ik elke dinsdag te vinden en twee keer per
half jaar ben ik er de gehele week. Ik loop hier tot 21 januari stage en ga dan naar
een andere groep hier op school. Ik hou van wandelen samen met mijn vriend en
met mijn hondje. Verder hou ik van werken. Ik werk bij de op=op voordeelshop in
Schijndel en in Boxtel.

Mijn naam is Amber van de Sande en ik ben 17 jaar. Ik woon in Schijndel met mijn
ouders en twee broers. Verder korfbal ik bij KVS’17 in Schijndel waar ik ook training
geef aan een jeugdteam en scheidsrechter ben waardoor dus ook veel aanwezig
ben. Als bijbaantje werk ik in het weekend bij pannenkoekenhuis Fabula.
Ik ben dit jaar begonnen aan de PABO op hogeschool De Kempel in Helmond. Ik
loop nu stage in groep 1/2M op dinsdag. Hiervoor ben ik afgestudeerd op de HAVO
op het Elde College in Schijndel. Ik hoop dat de kinderen net zo enthousiast zijn als
ik en dat we een hele leuke tijd hebben waar we beide veel van leren! Wil je nog
iets van me weten, loop dan dinsdags even binnen bij de kleutergroep van Mandy.

Op vrijdag 22 december start
om 12.00 uur de
kerstvakantie!
Wij wensen u heel fijne en
gezellige kerstdagen, een
knallende jaarwisseling en
hopen u weer te mogen
begroeten op maandag 7
januari 2019!

Santa’s faute party: optredens en een instrumentenproefmarkt
Beste ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen in groep 5-6-7-8,
In de maand december maken de kinderen tijdens de CHV-Academy-les kennis met
muziekinstrumenten. Dit op basis van een samenwerking tussen Phoenix Cultuur en de Schijndelse
harmonie. De kinderen leren over instrumenten, over het orkest, de dirigent en over muziek in het
algemeen.
De lessen zijn actief, leuk en leerzaam, en daarnaast werken we toe naar het spetterende
kerstconcert “Santa’s faute party” waarin de kinderen actief worden betrokken. Traditionele
kerstnummers in een nieuw jasje, een kerstsamba, een kerstman (net even anders), kerstbomen
ondersteboven …. oftewel een kerstconcert met een vette knipoog.
Maar dat is het niet alleen. Lekker blazen op een trompet, los gaan op een drumstel of juist eens
luisteren naar een mooie dwarsfluit …. het kan allemaal tijdens de instrumentenproefmarkt. En
eenmaal enthousiast mogen de kinderen zich (vrijblijvend ) inschrijven voor een aantal gratis
proeflessen op een instrument naar keuze.
Kortom, kom met je zoon/dochter naar deze grandioze happening. Opa’s en oma’s (en de rest van de
familie) zijn natuurlijk ook van harte welkom.
En de foute kersttrui: die mag aan!
Wat:
Door:
Wanneer:
Locatie:
Aanvang:

Instrumentenproefmarkt en Santa’s faute party
Jeugdorkest, slagwerkgroep en jeugdpopkoor N’Joy
zondag 23 december
De Vink, Hoevenbraaksestraat 28
18.30 - 19.30 uur instrumentenproefmarkt
19.30 uur Santa’s faute party

