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Algemene ouderavond schooljaar 2019-2020 
 
Wij kijken terug op een geslaagde en druk bezochte ouderavond. Fijn dat u er met zoveel was.  
Wie de film bij de presentatie van meneer Ali graag nog eens terugkijkt / afkijkt, hier volgt de link 
naar het filmpje. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pLp4K1eI8fs&t=615s 
 
Kandidaatstelling MR 
 
Deze week hebt u brieven gekregen om u kandidaat te kunnen stellen voor de oudergeleding van de 
MR. Vergeet niet deze in te vullen en in te leveren als u interesse hebt. 
 
 
Interne wisseling in de groepen 
 
Wegens een interne wijziging zal m.i.v. maandag 21 oktober 2019 juffrouw Dana les geven aan groep 
1/2a op maandag, dinsdag en woensdag. Juffrouw Fatma geeft dan les op donderdag aan groep 1/2a.  
Daarnaast staat juffrouw Fatma op woensdag en vrijdag in groep 4.  
Uiteraard blijft juffrouw Monique op maandag, dinsdag en donderdag de leerkracht van groep 4. 
 
De ouders van groep 1/2a en groep 4 zijn hierover reeds geïnformeerd.  
 
 
Groep 7, terugkoppeling Rots & Water 

 
We zijn weer gestart met de groet, waarna we het lijnenspel hebben gespeeld. Dit lijkt op het 
vakkenspel wat tijdens de sportdag ook is gespeeld. Het spel vraagt een grote concentratie van de 
kinderen. De leerkracht noemt een cijfer van 1 t/m 5, waarna de kinderen zo snel mogelijk naar de 
goede lijn moeten rennen. Het tempo wordt dan verhoogd. De oefening hierna heet 
‘gedachtekracht’ en werd in tweetallen gespeeld. De één stak zijn arm uit, terwijl je aan iets moest 
denken aan iets waar je niet goed in bent; dit moest je ook hardop zeggen. De ander probeerde 
zachtjes je arm naar beneden te duwen. Daarna moest je aan iets denken waar je goed in bent en dit 
moest je ook hardop uitspreken. Je kon duidelijk verschil merken dat er meer kracht in de arm zat, 
waardoor je de arm de tweede keer minder gemakkelijk naar beneden kon duwen. Tijdens het 
‘stokworstelen’ moest je proberen met rotskracht de ander van een mat af te duwen. Maar ook met 
waterkracht was dit mogelijk; je gebruikt dan de aanvallende rotskracht van de ander om hem/ haar 
uit evenwicht te brengen. Dit spel werd heel fanatiek gespeeld 
door de kinderen. Hierna hebben ze geleerd hoe je je moet 
afweren. Iedereen stond in een kring. Meneer Rien en meneer 
Jos kwamen langs met een ‘wokkel’ en zij probeerden daarmee 
de kinderen op de schouder, de heup of boven op het hoofd te 
tikken. De kinderen moesten afweren. Ook bij dit spel moest je je 
goed concentreren omdat de meneer ook ineens terug kon 
komen bij jou of hij probeerde je twee keer te raken. De focus bij 

https://www.youtube.com/watch?v=pLp4K1eI8fs&t=615s


veel kinderen was hier heel goed! Uiteindelijk hebben we even kunnen ontspannen door te uiten op 
muziek: iedereen bedacht een beweging die iedereen vervolgens na deed. Wederom een groot 
COMPLIMENT voor alle kinderen dat deze oefening zo respectvol en soepel verliep. Het voelt erg fijn 
om deze oefeningen met zo’n enthousiaste en betrokken kinderen te mogen doen.  
  
Koffie ochtend moeders 
 
 
 
 
 
 
De volgende koffie ochtend voor de moeders is gepland op donderdag 31 oktober, van 08.30-09.45 
uur. Graag tot dan. 
 

 
Ouderspreekuur 
 
Het volgende ouderspreekuur van dit schooljaar is op dinsdag 29 oktober as. Juf Saliha heeft tijd voor 
u tussen 08.45-10.00 uur. 
 
 
 

Reminder: 
 

Herfstvakantie14 t/m 18 oktober ’19; 

Groep 3 & 4 vrij maandag 21 oktober ’19; 

Uiterste inleverdatum aanmelding MR ouders maandag 21 oktober ’19. 

 

 

 

 

 


