Schooljaar 2017-2018
Nieuwsbrief 2, winter 2017
Even weer wennen na de drukke tijd van de feestdagen maar al snel zijn de leerlingen weer gewend
aan het ritme van de school dagen en is het weer een heerlijk geroezemoes door de gangen van de
school. De komende maanden staan er weer veel activiteiten in de agenda waar we je graag van op
de hoogte brengen.
KERSTMARKT

De Kerstmarkt op 21 december was een groot succes. Er zijn naar schatting zo’n 200 bezoekers
geweest, die genoten van de warme, vrolijke sfeer, de vele activiteiten, en de lekkere hapjes en
drankjes. Meteen de dag erna meldden zich al nieuwe ouders die hun kind wilden inschrijven bij ons
op school, en ook na de kerstvakantie zijn er al weer vele kennismakingsgesprekken geweest met
potentiële nieuwe ouders. Ook in dat opzicht was de Kerstmarkt dus een succes!
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Met de verkoop van zakjes kroonkurken (waarmee op de kerstmarkt producten konden worden
aangeschaft) is een mooi bedrag opgehaald dat bestemd is voor een insectenhotel bij
Natuurmonumenten in ’s-Graveland. Hoe hoog de opbrengst precies is, maken we later nog bekend
(zie wedstrijd in het kader hieronder). We zullen het eindbedrag in een officieel persmoment
binnenkort overhandigen aan Natuurmonumenten. We houden je op de hoogte!

Doe mee en win!
Als dank voor onze kerstmarkt mogen we van Natuurmonumenten een
gezinsuitje weggeven: een tochtje met de fluisterboot over het Naardermeer!
Wil je ook meedoen? Raad dan hoeveel kroonkurken er in totaal verkocht zijn
tijdens de kerstmarkt (ze waren 50 cent per stuk). Schrijf je antwoord op een
briefje, samen met je naam en e-mailadres of klas, en doe het uiterlijk
donderdag 25 januari in de doos op de stoel in het halletje. Wie er het dichtste
bij komt, wint!

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET MUZIEKPROJECT
Onderdeel:
Muziek en beweging voor kleuters ( twee workshops)
Datum en tijd: Dinsdag 9 januari 2018
10.00 – 10.45
Dinsdag 16 januari 2018
13.00 – 13.45
Groep
1-2
Onderdeel
Nieuwjaarsconcert Het tinnensoldaatje
Datum en tijd maandag 15 januari 2018
9.00 uur
Onderdeel:
Groep

Workshop dans & muziek
Dinsdag 16 januari
3-4

Onderdeel:
Datum:
Groep

Repetitiebezoek Groot Omroepkoor en workshop zang
vrijdag 26 januari
5-6

Onderdeel:
Datum:
Groep

Componeertool
19 januari 2018
7-8

13.45 – 14.15

Ook is er vanaf 30 januari weer de mogelijkheid in te schrijven voor naschoolse muziekactiviteiten
(zie bijlage) zoals kleuterdans en theaterdans.
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Project DrinkWater
Vanaf januari 2018 zal de Jan van Rijckenborghschool aan de slag gaan met het project
DrinkWater en zich zo aansluiten bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Hilversum. De
school vindt het belangrijk dat de leerlingen op school meer water gaan drinken (in plaats
van limonade en vruchtensap) en wil daarom aansluiten bij de DrinkWater-aanpak van
JOGG. De kernboodschap van deze aanpak is: Water drinken wordt weer gewoon.
Niet alleen voor de gezondheid van de leerlingen is water drinken van belang. Ook vanuit
duurzaamheid is er winst te behalen. Door het drinken van water kan de hoeveelheid afval
van bijvoorbeeld pakjes drinken terug gedrongen worden.
In het kader van dit besluit wordt er door de school een drinkwaterplan opgesteld en komt
er op 23 januari een topsporter in groep 7/8 een les verzorgen over topsport en het belang
van gezonde voeding, afgewisseld tijdens een les met beweging Op 30 maart komt er
iemand van de GGD in groep 7/8 een suikerklontjes les geven. Alle ouders ontvangen over
dit drinkwaterplan t.z.t een brief.

Cito
De komende twee weken maken de leerlingen van groep 3 tot en met 8 de citotoetsen. We willen u
vragen hier rekening mee te houden en (tenzij strikt noodzakelijk) geen tandarts, ortho en huisarts
bezoeken te plannen.

Scholingen leerkrachten
Onze leerkrachten blijven zich op allerlei gebieden regelmatig scholen, zowel op teamniveau alsook
met individuele scholingen:
• Juf Marit heeft als Intern begeleider een verplichte scholing op het gebied van de Meldcode
gedaan en daarvoor het certificaat van aandachtsfunctionaris kindermishandeling en
huiselijk geweld behaald.
• Juf Rolinda gaat binnenkort een tweedaagse training Mind-set volgen.
• Juf Jolijn: opleiding Docent Holistische kinder-yoga en de opleiding Docent kindermassage.
• In het kader van deze opleidingen zal Jolijn met een aantal kinderen na schooltijd starten met
Kinderyoga.
• Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld is Juf Jose afgestudeerd als Master Educational
Needs.
Op teamniveau scholen we ons dit jaar verder op PBS en hebben we voor het schooljaar 2018 – 2019
subsidie van de gemeente binnen weten te halen voor teamscholing op het gebied van
Hoogbegaafdheid. Die verzorgd gaat worden door Jet Barendrecht van Slimpuls.

PBS
De afgelopen 6 weken heeft de schoolbrede gedragsverwachting Ik heb respect voor iedereen in de
hele school in de aandacht gestaan. We hebben bijna ons doel van 2500 sterrenmuntjes gehaald!
De komende periode zal de gedragsverwachting Ik hoor bij de groep de aandacht krijgen van de hele
school.
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NIEUWS VAN DE GEMEENTE:
Kindergemeenteraad voert campagne tegen pesten

De kindergemeenteraad heeft een eigen TOP met aandachtspunten. Het tegengaan van pesten, en
dan met name via de social media, is een van hun speerpunten. Ook burgemeester Pieter Broertjes
vindt het vreselijk dat kinderen elkaar pesten en dat dit soms tot hevige escalaties leidt. Daarom
hebben kindergemeenteraad en college samen hun wensen uitgesproken voor een pestvrij
Hilversum in 2018! Het filmpje mag zoveel mogelijk gedeeld worden.
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