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VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE 
 

Gastlessen 

Wat ontzettend leuk dat we van diverse ouders een fijne 

reactie ontvingen op onze oproep om een gastles te verzorgen 

tijdens de twee landelijke stakingsdagen op 30 en 31 januari.  

Nog niet in alle groepen ligt er een aanbod voor een gastles. 

Dus als u nog twijfelde, grijp uw kans! Gewoon gezellig een 

verhaal vertellen of voorlezen of een lied aanleren mag 

natuurlijk ook! We zijn benieuwd en nu al blij met de steun 

die we van u ontvangen. 

Dat het nodig is dat er iets gaat veranderen om kwaliteit te 

kunnen blijven bieden is ook deze week een feit. Met drie 

afwezige leerkrachten is het dankzij de extra inzet van de 

leerkrachten gelukt de kinderen op te vangen in school en 

hoefden we geen groep naar huis te sturen.  

AGENDA 
 

4 FEBRUARI 

RAPPORT 

 

3 FEBRUARI 

OPEN OCHTEND  

9.00-11.30 UUR 

 

5 FEBRUARI 

KIJK-KOFFIEOCHTEND 

8.30 -10.00 UUR 

 

6 FEBRUARI 

OUDERGESPREKKEN  

 

7 FEBRUARI 

OPEN OCHTEND 

9.00 – 11.30 UUR 

 

KATTEBEL 11 

 

11 FEBRUARI 

OUDERGESPREKKEN 

 

13 FEBRUARI 

STUDIEDAG, ALLE KINDEREN VRIJ 

 

19 FEBRUARI 

LEESCONSULENT BEZOEKT ALLE 

GROEPEN VOOR LEESPROMOTIE 

VOORLEESUURTJE PEUTERS EN 

DREUMESEN 

10.45 UUR 

 

21 FEBRUARI 

CARNAVALSVIERING  

ALLE KINDEREN 12.00 UUR UIT 

 

 

 



 
 

 
 

Ik ben ontzettend blij dat de 

betrokkenheid van leerkrachten zo groot 

is, dat ze extra komen werken en de 

schouders eronder zetten als we groepen 

samenvoegen. Nogmaals mijn hartelijke dank ervoor. Hopelijk 

zijn de afwezige leerkrachten er gauw weer.  

Het herstel van juf Anouk gaat gelukkig volgens verwachting 

en op 3 februari verwacht ik haar weer terug in de groep. 

Donderdagavond was ik op een banenmarkt waar negentig 

mensen uit de regio, die overwegen het basisonderwijs in te 

gaan, voorlichting kregen over de mogelijke 

opleidingstrajecten en kennis konden maken met mogelijke 

nieuwe werkgevers. Hartstikke fijn dat er zoveel mensen in de 

regio zijn die serieus overwegen deze stap te zetten. Veel 

enthousiaste mensen gesproken! Goed te ervaren dat ons 

bestuur zo actief op zoek is naar nieuwe goede kandidaten 

met potentie om een goede leerkracht te worden op een van 

onze scholen.  

 

 

Kijk- en koffieochtend 

Woensdag 5 februari is er een kijkochtend en een 

koffieochtend. Van 8.30 tot 9.00 uur bent u van harte welkom 

om een kijkje te nemen in de groep van uw kind. Daarna is het 

koffieochtend tot uiterlijk 10.00 uur, waarbij u gezellig met 

andere ouders bij kunt praten. Ook Gijs van Centrum Jeugd en 

Gezin zal aanwezig zijn. Gijs kunt u benaderen met grote en 

kleine opvoedvragen. 

Er is alleen Kijkochtend in die groepen waar de eigen 

leerkracht voor de klas staat. Dit om bij afwezigheid van een 

leerkracht de rust te bewaren voor de kinderen. Ik hoop op uw 

begrip hiervoor.  

Groet, juf Dieneke 

  

JARIG 

 
29 januari 

Enzo 

Facet B 

Damian  

groep 6 

 

30 januari 

Ilse 

Groep 3 

Björn 

Groep 8 

 

6 februari 

Leyla 

Groep 4 

Luc 

Groep 8 

 

 

 

 



 
 

 
 

                  

 
Wist u dat wij op school gebruik maken van de lesmethode Kwink? Hiermee leren en oefenen 
we sociaal-emotionele vaardigheden aan kinderen. Die zijn belangrijk voor een positieve sfeer 
in de klas en voor hun latere functioneren in de maatschappij.  
Tijdens de lessen richten we ons op de volgende 5 vaardigheden:   

 

1. Wij leren onszelf beter kennen   
2. Wij zien anderen   
3. Wij gaan goed met anderen om   
4. Wij denken na over wat we doen   
5. Wij leren verstandige keuzes te maken  

 

Aan de hand van filmpjes, spelletjes en gesprekjes oefenen we hier elke week mee. Elke 
twee weken staat er een ander thema centraal: de zogenaamde ‘Kwink van de Week’. 

 

Het is belangrijk dat kinderen de vaardigheden bij de ‘Kwink van de Week’ niet alleen tijdens 
de les oefenen, maar ook daarbuiten leren toepassen. 
In de Kattebel zullen we u vanaf nu dan ook informeren over de Kwink van de Week, vertellen 
hoe we hier op school bij stil staan en tips geven over hoe uw kind de vaardigheden die het 
geleerd heeft ook thuis kan oefenen!  
De Kwink van de Week is ook zichtbaar in school, zodat we met z’n allen weten waar we elke 
week extra aandacht aan besteden!   
 

Deze week is de Kwink van de Week: 

Conflict? Los het samen op! 
 

Als je in een conflict telkens zegt wat je zelf wil, zonder 
te luisteren naar de ander, kom je niet tot een goede 
oplossing. Je blijft allebei boos of verdrietig. Als je 
begrijpt waarom een ander iets wil of waarom hij zo 
doet, kun je het conflict oplossen op een manier waar je 
allebei tevreden over bent. De oversteektechniek kan 
daarbij helpen. Die gaat als volgt:   

• Stop  
• Word rustig en luister  
• Steek over (en verplaats je in de ander)  
• Verander samen de situatie  
 

Tip voor thuis:  
Is er een conflict? Help je kind om ‘stop’ te zeggen en 
doorloop met elkaar de stappen van de 
oversteektechniek.  
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

Carnaval 
  
Op vrijdag 21 februari hebben we weer een leuk 

programma in elkaar gezet om carnaval op school te vieren.  

Voor de activiteiten, in bovenbouw en onderbouw of voor het begeleiden van groepjes 

kinderen in de groepen 1-2-3 zijn we op zoek naar mama’s, papa’s, opa’s, oma’s, buren of 

kennissen.  Aanmelden voor deze hulp kan bij de groepsleerkrachten.   

  

Opbrengst eindejaarsmarkt en veiling 

Afgelopen eindejaarsviering hebben we voor het goede 

doel, De Cliniclown, geld ingezameld. Doordat er heel 

mensen spullen hebben gekocht op onze markt en er 

goed geboden is tijdens de veiling, hebben €628,- 

opgehaald. De Cliniclowns en het team en de 

ouderraad van IKC Dommelen zijn u dankbaar. 

 

Nieuws uit groep 7/8  

Open dag WereDi 

Op zaterdag 25 januari kunnen de kinderen van groep 7 en 8 gaan  

kijken in de klassen van WereDi.  

 

NIEUW ~ NIEUW – Classroom 

In de groep 7/8 gaan wij een test uitvoeren met een nieuw systeem op onze computers. Via 

het programma Classroom kunnen de kinderen op school en thuis werk maken dat de juf voor 

hen klaarzet. Juf Helen heeft voor de kinderen binnen deze omgeving huiswerk klaargezet. 

Zij kunnen via een pc, laptop of tablet dit inlezen en maken. 

- Go.prowise.com 

- Inloggen op eigen naam 

- Classroom openen 

- Via ‘update’ of schoolwerk’ het huiswerk open 

- Maak je opdracht en vergeet het niet in te leveren. 

Het zou fijn als de kinderen thuis dit kunnen uitproberen. Zo kunnen we het optimaliseren 

voor gebruik in de klas en daarbuiten. 

Groetjes de kinderen van groep 7/8 en juf Helen  



 
 

 
 

 

 

 

Voorleeswedstrijd 

In groep 7/8 hebben we een voorlees wedstrijd gehad en de 
kinderen mochten mee stemmen voor wie er groep ⅞ gaat 
vertegenwoordigen. Kinderen van heel deze regio gaan naar 
de hofnar om te strijden om stedelijk te voorlezen. 
En dit jaar heb ik gewonnen en op dinsdag 28 januari gaat 
heel groep ⅞ naar de hofnar. 
 
geschreven door Britt van Kessel  
 

Helicon open dag 
      
De open dag was leuk. 
je kon in de keuken pizza en broodjes eten. En maken. 
in elk lokaal kon je opdrachten doen. 
Bijvoorbeeld wiskunde had je assenstelsel en het vak dier 
mocht je bij de dieren kijken ze hadden daar baardagamen. 
En we hadden het vak bloem, daar kon je een tulp uitkiezen 
en er een kaartje op doen voor iemand. 
In de aula stond er een soort fiets en daar kon je een shake 
maken. 
En het ongezonde eten is duurder dan het gezonde. 
De school is niet groot maar ook niet al te klein. 
 
Stijn en Fabienne  
 
 

 


