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15e nieuwsbrief, vrijdag 18 januari 2019
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Dennis van Beek, LIO groep 5B
- Gedichtje van Liv uit groep 5B
- Bouw!
- Materiaal gezocht voor kunstproject bij de NaSchoolse Activiteiten
- Kind & Motoriek
Belangrijke data:
16 februari – 24 februari 2019
25 februari 2019
19 april 2019
20 april – 5 mei 2019
6 mei 2019
30 + 31 mei 2019
10 juni 2019
21 juni 2019
12 juli 2019

Voorjaarsvakantie
Studiedag 3
Goede vrijdag
Meivakantie
Studiedag 4
Hemelvaartsdag en vrije vrijdag, kinderen vrij
Tweede Pinksterdag, vrije dag
Studiedag 5
Halve dag, kinderen om 12.00 uur vrij en start zomervakantie

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 15.
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke staking uitgeroepen voor de hele onderwijssector. Er is nog
geen beslissing genomen over of De Kraal en/of STAIJ meedoet aan deze staking. Mocht hier meer
duidelijkheid over komen zullen wij u direct informeren.
Dennis van Beek
Dennis van Beek heeft tot de Kerstvakantie zijn LIO(Leraar In Opleiding)-stage in groep 6A bij juf
Naomi gelopen, sinds de vakantie loopt hij zijn verdere LIO-stage in groep 5B bij meester Daan.
Dennis, veel plezier in groep 5!
Gedichtje van Liv uit groep 5B

Bouw!
Ook de groepen 3 zijn deze week gestart met het digitale leesprogramma Bouw! Kinderen uit groep
6/7 ondersteunen hen bij de extra leesbegeleiding. Zie de foto’s hieronder!

Materiaal gezocht voor kunstproject bij de NaSchoolse Activiteiten
GEZOCHT!
Voor een project op school hebben we recycle-materiaal nodig. Denk hierbij aan (gekleurd)
plastic, plastic flessendoppen, blik(jes), etc.
U kunt het materiaal inleveren in de bak
in de hal op school. Alvast bedankt!

Kind & Motoriek
Om het jaar goed te beginnen hebben wij namens Kind en Motoriek een oefening voor het
bevorderen van de fijne motoriek. Voor de oefening heeft u alleen een bakje met paperclips nodig.
De oefening kunt u samen met uw kind uitvoeren!
De oefening:
Uitleg oefening:
Slingers maken met paperclips.

Geef uw kind een bakje met paperclips. Laat uw kind
de paperclips in elkaar haken. De paperclipslierten
worden vervolgens aan elkaar gemaakt. Ook kunnen
er kettingen of armbanden van worden gemaakt. Uw
kind werkt hiermee aan de fijne motoriek,
voornamelijk het oefenen van de samenwerking van
de handen en de vingers.
PS: probeer uw kind de handeling met 2 vingers te
laten uitvoeren.

Huisje of ander figuurtje naar keuze maken.

Laat uw kind de paperclips in elkaar haken. Laat uw
kind aan de hand van de foto hieronder, een huis
figuurtje maken met de paperclips. Op deze manier
is uw kind meer het ruimtelijk inzicht aan het
oefenen in combinatie met de samenwerking van de
handen en vingers.

Namens Kind en Motoriek wensen wij u een fijne start van het nieuwe jaar!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like ons dan op
www.facebook.com/kindenmotoriek

Wij wensen jullie een heel prettig weekend!
Team De Kraal

