OBS De Vijzel
Hauwert 80
1691 EJ Hauwert
T: 0229-201535
E: info@obsdevijzel.nl

Dinsdag 13 februari
Dinsdag 20 februari
Vrijdag 23 februari

Vijzelvaria
Vrijdag 9 februari 2018
Carnaval middag
Informatieavond gamen/ social media en puberteit
Rapportfolio mee
Volgende Vijzelvaria
Verjaardagen:
Vr 16 februari
Do 22 februari

Stijn (9 jaar)
Sam (8 jaar)
Sara (7 jaar)

Van harte gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag!
Rapportfolio
Vrijdag 23 februari krijgt uw kind het eerste rapportfolio mee naar huis.
Nog niet alle oude rapporten zijn in ons bezit. Wilt u deze mee naar
school geven?

Extra studiedag
Op vrijdag 18 mei is er een extra studiedag ingepland. De kinderen zijn
deze dag vrij. Tijdens deze studiedag staat de Kanjertraining centraal.
Deze studiedag was al ingepland op OBS de Koet. Wij kunnen hierbij
aansluiten!
Pannenkoeken eten voor het schoolplein
16 maart organiseert Robachers Watermolen een pannenkoekenavond.
U kunt met uw kinderen pannenkoeken komen eten voor 2.50 euro per
stuk. De opbrengst gaat naar het schoolplein. U komt toch ook?
Op woensdag 7 maart organiseert de werkgroep een meedenkavond
over het schoolplein. Hiervoor bent u van harte welkom. Meer
informatie hierover komt in de volgende Vijzelvaria.
Informatieavond gamen/social media en puberteit op de Koet
Samen met de Klaverwoid (Twisk) en de Koet (Midwoud) organiseren
we op 20 februari een informatieavond over gamen/social media en
puberteit. Deze avond is speciaal bedoeld voor de ouders van 7/8 maar
ook andere ouders zijn natuurlijk welkom. In de bijlage vindt u een
informatiebrief.
Vanaf 19.45 bent u welkom op de Koet in Midwoud, tripkouw 36.
Om 20.00 start de voorlichting. Het duurt ongeveer tot 21.30.
Graag vernemen wij op hoeveel ouders we kunnen rekenen. Indien u
komt, wilt u dan mailen met hoeveel personen? directie@obsdevijzel.nl
Wij hopen op een goede opkomst!
Even voorstellen
Bijgaand een brief van Romy Bankras, waarin zij zich voorstelt. Romy is
als schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan de Vijzel. Samen
met de gemeente Medemblik zijn we bezig om meer bekendheid te
geven aan schoolmaatschappelijk werk en aan onze
schoolmaatschappelijk werkster, Romy Bankras.

Invalproblematiek
Ook wij hebben ervaren dat er geen invalkracht te vinden is. We zijn blij
dat we dit met het team hebben kunnen oplossen. Dit zijn oplossingen
die we kunnen inzetten als de invalperiode van korte duur is. Bijgaand
een brief met informatie betreft dit onderwerp.

Carnaval
We hebben nog dringend minimaal 3 ouders/oppas/opa’s of oma’s
nodig die willen helpen bij de spelletjes of het knutselen. Anders wordt
de organisatie van de middag een groot probleem. U kunt intekenen op
de lijsten op het prikbord en op de deur bij de kleuters. Of even
doorgeven aan de leerkracht.

Carnavalsfeest Uitnodiging de
Vijzel 2018
Op dinsdag 13 februari
We beginnen om 13.00 uur en natuurlijk mag je verkleed komen.
Na een spetterende modeshow gaan we allerlei leuke activiteiten
doen.
We gaan Bingo spelen, knutselen, Schminken ( voor wie dat wil),
spel met de "bom" en nog een heleboel andere leuke dingen doen.
Daarnaast is de bar de hele middag geopend voor een lekker
drankje en hapje.
Wij hebben er al veel zin in!
De juffen en ouderraad van de Vijzel

Juffendag
Om de verjaardagen van de leerkrachten hier op school te vieren,
nemen we alle kinderen op maandag 12 maart mee naar Nemo
Science Museum in Amsterdam. Deze dag start om 8.30 uur, maar wij
lunchen bij het museum. De leerlingen zijn daarom deze dag om 14.30
uur uit.
De Juffendag op woensdag 14 maart komt te vervallen.
Speciale dank aan de OR, zij sponsoren het vervoer! We gaan er een
gezellige, leerzame dag van maken.
Gevonden voorwerpen
De spullen uit de gevonden voorwerpen bak zijn uitgestald op een tafel
in de hal. Deze spullen blijven tot vrijdag 23 februari liggen, daarna
gaan de spullen die over blijven naar het goede doel. Wilt u even kijken
of er iets van uw kind bij zit?

.

Groep 1 & 2

Nieuws uit de groepen 1 en 2
Carnaval
Deze week zijn we naast ons thema winter ook gaan werken over
carnaval. We hebben werkbladen gemaakt, geknutseld en gekleurd.
Ook hebben we moeilijke woorden geleerd die bij carnaval horen zoals
confetti, optocht, polonaise en serpentine.
Eierdoos
Onze eierdozen raken op. Als u komende week een eierdoos heeft,
mag die mee naar school. Bedankt!
Plastic tas
Vrijdag 23 februari worden alle gemaakte werkjes van de kinderen en
hun rapportfolio mee naar huis gegeven. Wilt u er voor zorgen dat uw
kind een plastic tas mee heeft?

Groep 3 & 4

Nieuws uit de groepen 3 en 4
Groep 3
We hebben kern 6 bijna afgesloten. Nog één kern en dan we hebben
alle letters geleerd. Het is leuk om te zien dat de kinderen het lezen
goed oppakken. Veel kinderen lezen thuis ook veel met of zonder hun
ouders en dat is bij veel kinderen te horen!
Groep 4
Nu de toetsen afgesloten zijn, pakken we het leren van de tafels weer
op. De kinderen kennen de tafels van 1 en 10 al. We oefenen in de klas
met een oefenboekje. Ook thuis kan er geoefend worden, dit is de
volgorde van de tafels ... 1, 10, 5, 2, 4, 3, 6, 8, 9 en 7. Succes!

Groep 5 & 6

Nieuws uit de groepen 5 en 6
Schoolplein
Samen met de leerlingen uit groep 7/8 hebben de kinderen een ontwerp
gemaakt voor het schoolplein. Hier hebben zij een plattegrond of een
maquette van gemaakt. Ook hebben zij er een beschrijving bij
geschreven. De ideeën kunt u komen bewonderen in de hal.
Wereldzaken
In de klas zijn we met het vak Wereldzaken bezig geweest met blok 3.
Voor groep 5 ging dit over de drie beroepsgroepen (vooral wat er hoort
bij industrie en diensten), het aflezen van een kaart met coördinaten en
hoe je iets kunt opzoeken in het register, de verschillen tussen
akkerbouw en tuinbouw en welke dieren er bij veeteelt horen.
In groep 6 hebben we ons gericht op alles wat hoort bij WestNederland. Denk aan de Randstad en het Groene Hart, de haven van
Rotterdam, Schiphol, tuinbouw in Westland en de leuke plekken die
West-Nederland kent.

Groep 7 & 8

Nieuws uit de groepen 7 en 8
'Zit met pit!'
Zit met Pit! is een lesprogramma, gericht op kinderen vanaf groep 5 in
de basisschool. Er wordt in 3 lessen aandacht besteed aan de
zithouding, zowel de ‘gewone’ zithouding alsmede schrijf- en
computerhouding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het belang
van blijven bewegen, genoeg pauzeren en wat de oorzaak van
pijnklachten kan zijn. De lessen worden gegeven in de klas, op school,
door Caroline Boon, oefentherapeut Mensendieck (in Wervershoof). De
leerkracht krijgt tips en adviezen om later in de klas mee door te gaan
en de ouders worden erbij betrokken door middel van ouderbrieven en

huiswerkopdrachtjes die de kinderen thuis kunnen doen. Zo leert het
hele gezin er wat van!
Voor meer informatie, neem een kijkje op de website: www.zitmetpit.nl
Opening Winterspelen
Afgelopen dinsdag waren wij aan de beurt voor de maandsluiting. Het
thema van de maandsluiting was de Winterspelen. Er kwamen een
aantal landen voorbij zoals Duitsland, Oostenrijk en Amerika. Het was
erg leuk en de andere kinderen waren erg enthousiast.
Er worden veel foto's gemaakt van groep 7 en 8. Deze worden
geplaatst in mijn album. https://myalbum.com/album/rB2bLTTNMhdw

Fijn weekend!

