Kwekkeveld nieuws december 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),
Het einde van het kalenderjaar is in zicht. In het eerste half
jaar zijn we met een aantal speerpunten aan de slag gegaan.
In de klassen ervaren de kinderen meer gevarieerd leren
(waaronder bewegend leren), coöperatieve werkvormen en
doen ze kennis en ervaring op tijdens het werken in circuits.
De speelplaatswerkgroep is van start gegaan om zaken te inventariseren. Het doel is om een mooie
speelplaats te realiseren voor beide scholen, die aansluit bij onze visie.
Nog niet helemaal bekend met de visie? Kijk dan eens bij de ingangen van de school. In een mooie
tekening wordt deze gevisualiseerd!
’t Kwekkeveld heeft ook meegedaan met een externe audit van SKOPOS. We hebben tips en
handreikingen gekregen om het onderwijs nog meer eigentijds te maken. Kinderen willen leren, maar
wij ook!
Voor nu wil ik u een fijne Kerst en een goede jaarwisseling wensen! Geniet samen met uw kind(eren)
van deze mooie dagen. Graag tot 2019!
Monique Klaassen
directeur

Wij wensen u heel fijne en
gezellige kerstdagen, een
knallende jaarwisseling en
hopen u weer te mogen
begroeten op
maandag 7 januari 2019!
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Open dag en avond
Maandag 21 januari houden wij een open dag voor nieuwe ouders. We laten graag onze school in
bedrijf zien. Tussen 9.00 en 14.00 staan onze deuren open. Ook ’s avonds is er gelegenheid om onze
school te bezoeken. Dan staan de deuren open tussen 19.30 en 21.00 uur.
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!
Start typcursus
In februari start er weer een nieuwe typcursus op ons EBC. In de bijlage lees je meer hierover

Project WO ll in groep 7/8 en 8
De kinderen van groep 7/8 en 8 hebben in december een project gedraaid over de Tweede
Wereldoorlog. Als opdracht hebben zij hiervoor een poster moeten ontwerpen, waarop over een
bepaald onderwerp veel informatie te vinden moest zijn. Deze twee posters waren de mooiste!

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

