NIEUWSBRIEF
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Agenda
15, 22 november
15, 22, 29 november
15, 20 november
19 november
20 november
21 november
27 november
28 november
29 november
29 november
5 december
6 december
20 december
21 december
22 december t/m 7 januari

Groep 1/2 theaterles
Groep 4 muziekles BSCO
Oudergesprekken (zonder rapport)
Groep 5 t/m 8
Groep 1 t/m 4 Pietengym
Klanbordgroep bijeenkomst 8.30-9.30 uur
MR vergadering 19.00-21.00 uur
Schoen zetten
Schoen vinden (alle lokalen om 08.30 uur open)
Opvoedcafé Thema: Je kind steunen, hoe doe je dat?
Sinterklaasfeest
Studiedag (alle leerlingen vrij)
18.00-19.30 uur afsluiting “Feesten” (maaltijd)
Alle leerlingen tot 12 uur school
Kerstvakantie

Opening thema “Feesten”
Afgelopen dinsdag is het Feestthema officieel
geopend. De gangen zijn leuk versierd met
allerlei attributen die te maken hebben met het
thema. De kinderen waren gelijk in de
stemming. De leerkrachten hadden ook
feestattributen aan of op. De muziek klonk
door
de
gangen,
waardoor een aantal
kinderen spontaan de
polonaise
gingen
lopen.
Excursie museum Catharijneconvent
Vorige week zijn de groepen 5 t/m 8 op
excursie geweest naar het museum
Catharijneconvent in Utrecht. Ze werden
opgehaald in een mooie bus met stoelen en
tafels. In het museum hebben ze eerst
gesproken over de soorten feesten die er zijn
Daarna gingen ze naar de tentoonstelling
“Feest. Weet wat je viert!” Na een schilderij
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over Sint-Maarten goed bekeken te hebben
zijn de kinderen met opdrachten aan de gang
gegaan. Helaas was er geen tijd voor alle
opdrachten, maar het was erg interessant.
Na de na bespreking werden we met de bus
weer terug naar school gebracht.

Opvoedcafé
Onzekere kinderen, onderpresteren, faalangst,
hoogbegaafdheid, weinig zelfvertrouwen. Bijna
ieder kind heeft hier weleens mee te maken.
Wat kun je als ouder doen om je kind op zo’n
moment te steunen.
Mocht u hierover willen praten dan kan dat op
donderdag 29 november tijdens het
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opvoedcafé. Deze vindt plaats in de hal van de
school. Van 08.30 tot 9.45 uur. U bent van
harte welkom!
Even voorstellen
Mijn naam is Suze Koedam, ben 16 jaar oud, ik
woon in Culemborg en ik
ben de nieuwe stagiaire in
groep 4 bij juf Debby. Mijn
stage duurt tot het einde
van het schooljaar en ik ben
er op maandag en dinsdag.
Ik volg de opleiding
Onderwijsassistent op het
mbo in Tiel en ben begonnen aan mijn eerste
jaar op deze opleiding. Zelf heb ik vroeger ook
op De Kaardebol gezeten en wilde graag mijn
stage hier lopen om te kijken hoe het er nu
uitziet en aan toe gaat. Afgelopen maandag
(5/11/2018) heb ik mijn eerste stagedag gehad
en vond dit erg leuk. Ik volleybal veel in mijn
vrije tijd bij de vereniging vc Shot in Culemborg,
ook vind ik het erg leuk om training te geven
aan de meisjes team c1 van Shot en om
zaterdag hun wedstrijden te coachen.
Oudergesprekken
Op donderdag 15 november en dinsdag 20
november vinden de oudergesprekken, zonder
rapport, plaats. Vanaf donderdag 8 november
hangen de intekenlijsten weer bij de klassen.
Inhoud studiedag 7 november
Onderwerpen die aan bod komen:
• Evaluatie nieuwe rekenmethode
• Sociale veiligheid op school
• Evaluatie en voorbereiden Thematisch
werken
• Thematisch werken in het rapport.
Hoe geven we het thematisch werken
vorm in het huidige rapport?
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Ouders zijn betrokken
Nieuws uit de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft in
oktober de eerste vergadering van het nieuwe
schooljaar gehad. Hierin zijn de plannen voor
dit schooljaar besproken. Ook zijn de
resultaten van het tevredenheidsonderzoek
gepresenteerd. In de MR bespreken we het
beleid van de school. Dat kan over het
schoolplein gaan, maar ook over het nieuwe
thematisch
werken,
het
directieve
instructiemodel of de financiën. U heeft
misschien ook weleens vragen over het
schoolbeleid? Wij horen het graag als er vragen
leven. Dan kunnen wij dat weer meenemen in
ons overleg met Dianne. Spreek ons dan ook
vooral aan als u vragen heeft! Bijvoorbeeld op
het schoolplein of via een e-mail
(mr.kaardebol@opo-r.nl). Wij zijn er voor
jullie!
De MR-oudergeleding:
Ilse Swinkels (voorzitter)
Ingeborg Pluck (secretaris)
Nour El Houda Ghazlane (secretaris)
De MR-personeelsgeleding:
Dennis Verwoert (penningmeester)
Frea Zuijdendorp (vice-voorzitter)
Hilde Verhage
Kinderen zijn betrokken
Mediatoren
Afgelopen dinsdag, 9 oktober, hebben een
aantal kinderen hun korte opleiding tot
mediator bekroond met een heus diploma.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd door
juf Frea verteld wat er allemaal is gedaan om
deze kinderen klaar te stomen voor hun mooie
en belangrijke taak op onze school.
Nadat iedereen zijn of haar handtekening had
gezet en ook de felicitaties van juf Dianne in
ontvangst had genomen, konden we het glas
heffen.
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De mediatoren zijn tijdens de pauzes op het
plein te herkennen aan speciale hesjes.

KidzReporterz
Ontmoet elkaar met de dag voor de ouderen!
Op zaterdag 6 oktober was het de nationale
seniorendag.
Onze reporter Gwyn van Mourik heeft, in
opdracht van Elk Welzijn, een aantal ouderen
geïnterviewd 6 oktober. Het was de nationale
seniorendag.
De Organisatie:
Bij Elk Welzijn werken
ze samen met de
ouderenbonden. Ze
hebben samen de dag
voor de ouderen
georganiseerd.
Ze zeggen dat ouderen
alleen moeten kunnen
wonen. De organisatie
helpt ouderen en dat
is heel fijn.
Leen den Hertog 72 jaar:
Leen vond de dag voor ouderen goed
georganiseerd, en hij had het naar zijn zin. Hij
had het niet alleen naar zijn zin, hij leerde ook
veel. Hij had het erg gezellig.
Ad van zee:
Ad vond het heel gezellig. Hij zei dat hij
iedereen kent en dat Iedereen hem kent. Ad
was ook jury van de voorleesdag op onze
school! Hij had ook een elektronicawinkel
met afstandsbestuurbaar speelgoed in ons
stadje Culemborg. Het hele interview kunt u
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nalezen in ons Kaardebolletje nr 2. Dit
verschijnt medio januari 2019
De KidzReporterz zijn weer op pad geweest
naar de open dag van het leerhuis.
Het leerhuis is een plek waar mensen met
problemen kunnen worden geholpen. We
hebben een paar mensen geïnterviewd. Zo
spraken we wethouder Colin Stolwijk. Hij was
aanwezig als wethouder van werk en
onderwijs. Hij zei dat hij het leerhuis heel
belangrijk vindt voor Culemborg. Ook zou hij
best als vrijwilliger aan de gang willen. We
spraken ook mensen die hulp krijgen bij het
leerhuis. Zij waren heel tevreden. Het was heel
gezellig, en leuk. Wil jij ook advies of informatie
ga dan naar www.leerhuisculemborg.nl!
Nieuws uit de groepen
Groep1/2
Dinsdag 30 oktober hebben we het thema feest
feestelijk geopend in de gangen en lokalen. De
leerkrachten waren verkleed, de gangen
versierd en er was muziek. Wat een feestje was
dat.
In de klas hebben we toen besproken wat de
kinderen allemaal wisten over het thema feest.
Daar hebben we een woordweb van gemaakt,
die u kunt zien in de klas. Deze woorden
hebben we daarna geclusterd in een mindmap:
Welke spullen horen bij welke feesten?
Bij een feestje horen natuurlijk slingers en
taart. De kinderen hebben dan ook een slinger
gevouwen en de kinderen van groep 2 hebben
een taart van stroken gemaakt. Daarbij
moesten ze hun leeftijd erop zetten en
evenveel kaarsen tekenen.
Deze week gaan we verder kijken naar
verjaardag vieren, suikerfeest en bruiloft.
Mocht u spullen (foto’s, boeken, attributen)
hebben over het thema mogen we die dan
lenen. Als u iets kunt vertellen over een
bepaald feest dan bent u ook van harte
welkom.
www.kaardebol-culemborg.nl
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Groep 3/4
Op dinsdag 30 oktober zijn we gestart met het
thema feesten. De school en klas waren
versierd en er stond muziek op om in de sfeer
te komen van dit thema. In onze groep zijn we
daarna in de kring gaan zitten. Een heks (juf
Paula) heeft samen met de kinderen alle
attributen bekeken die er op de bankjes waren
neergelegd. Veel kinderen konden met een
beetje hulp vertellen wat ze zagen en bij welk
feest het hoorde. We kwamen erachter dat er
veel feesten zijn en dat sommige feesten op
verschillende manieren worden gevierd. Ook
heeft ieder kind meegedacht wat er nu bij feest
hoort. Dit is in een woordveld verwerkt en
hangt nu aan de muur in de klas.
Op woensdag heeft juf Sandra een
poppenkastvoorstelling uitgespeeld aan de
hand van het thema en vrijdag hebben de
kinderen, met een aantal hulpouders heerlijke
‘gezonde’ taarten gemaakt. Iedereen heeft
hiervan genoten en van de taarten gesmuld!
Groep 4
Vorige week zijn we gestart met het thema
feesten. In de gang werd er "feest"muziek
gedraaid en de leerkrachten waren verkleed.
De kinderen van de groep 4 vonden het super
gezellig en hebben flink staan dansen.
In de klas zijn we deze eerste weken bezig met
de volgende vragen: Welke feesten kennen
jullie allemaal? En wat hoort er bij een feest?
Wanneer vier je feest? enz. Dit komt allemaal
op de weetmuur.
Door middel van de vragen die kinderen
hebben gaan we het thema verder uitbreiden.
Alle vragen van de kinderen komen op de
vragenmuur.
Aan het einde van het project weten de
kinderen:
1. Dat er verschillende feesten zijn, en
wat er op deze feesten gevierd wordt.
2. Welke gebruiken voorkomen bij
feesten. (Eten en drinken, muziek en
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dans, kleding en versiering, mensen,
cadeaus, etc.)
3. Kennen en erkennen de kinderen
verschillende feesten.
4. Respect te hebben voor het feit dat
feesten op verschillende manieren
gevierd worden.
Groep 7
Het thema feest is begonnen! Dinsdag 13
november was de feestelijke ontvangst van de
kinderen. We zijn nu druk bezig met de
startactiviteiten, naast het museumbezoek
hebben we een woordveld gemaakt. Ter
voorbereiding van het museumbezoek
bekeken we filmpjes over de een aantal
feesten; Sint Maarten, Chinees Nieuwjaar, het
Suikerfeest, Loofhuttenfeest, orthodox Pasen,
en Divali. Momenteel zijn we een feest-drieluik
aan het maken.
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