Agenda
Vr 9 feb
Za 10 t/m
Zo 18 feb

Verkleedfeest, school om 13.00 uit.

Di 20 feb
Di 20 feb
Do 22 feb
Do 1 mrt
Za 3 mrt
Do 8 mrt

GGD Inloopspreekuur 12.30 -13.00
MR vergadering
Skills klas 5-6 + Ouderavond klas 5-6
Thema-avond Kunstzinnige vakken
Klusdag
Ouderavond klas 1-2

Voorjaarsvakantie

Aanwezigheid directeur na de voorjaarsvakantie: maandag en donderdag.
Maandag 19 februari heb ik iets dringends in Doetinchem en ben ik er niet.
Altijd wel bereikbaar via de directiemail.
Donderdag tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, even bij mij binnen lopen met
een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.

Berichtje directeur
Kunstzinnige vakken thema avond voor alle ouders van de school 1 maart
De vorige thema avond hebben jullie met Marcel van Os vrijeschoolliederen kunnen
zingen en tussendoor van alles over ons leerplan op dit gebied kunnen horen.
De thema avond van donderdag 1 maart 2018 kunnen jullie een aantal kunstzinnige
vakken volgen en ondertussen iets over de specifieke achtergrond en aanpak door de
klassen heen horen.
Jullie kunnen deze avond twee workshops kiezen. De keuze mogelijkheden zijn:
Nat in nat schilderen met juf Josien
Vormtekenen met juf Jannie
Boetseren met juf Maike
Zingen met eenvoudig instrument gebruik met juf Annelien
Opgeven voor deze avond via de groepsapp van je klas bij de klassenouder met
opgave voorkeur voor twee workshops voor 22 februari.
Met het aantal ouders dat zich opgeeft bekijken we of deze avond wel doorgang zal
vinden.

De avond zal om 20.00 uur starten met de Medezeggenschapsraad, die o.a. samen
met jullie wil kijken naar de verkeersveiligheid. Misschien zijn ook nog andere punten
die jullie bij de MR kwijt willen.
Open dag
We zijn afgelopen zaterdag en ook dinsdag goed bezocht door mogelijke nieuwe
ouders. Hoewel er een enkeling was voor de klassen waar we met een wachtlijst
werken, kwam het merendeel voor de instroom bij de kleuters van 2019-2020. Een
fijne opkomst.
Ouders die ons hierbij hebben geassisteerd hartelijk dank voor je inzet.
Waldorf 100
In 2019 bestaat de Vrijeschool/Waldorfschule 100 jaar.
Internationaal is er een leuke kaarten actie gestart. Bij ons zij al veel kaarten binnen
gekomen van vrijescholen uit alle werelddelen.
Alle Vrijeschool/Waldorfschule hebben een doos met reeds geadresseerde postkaarten
binnen gekregen. Bijna 1000 verspreid over de hele wereld.
De postkaarten kunnen aan één kant door een kind ingevuld worden.
Een erg leuke actie, maar 1000 keer porto is voor onze kleine school een erg groot
bedrag.
Daarom vragen we jullie allemaal een postzegel aan je kind mee te geven. Meer mag
natuurlijk. Dan gaan wij aan de slag om een collega Waldorfschool ergens op de
wereld met post te verrassen.
Erg leuk om op internet Waldorf100 eens op te zoeken.
Allemaal een hele fijne Voorjaarsvakantie toegewenst namens alle
medewerkers!
Joke Rebel
Tulpenactie
Deze foto is in 2016
gemaakt(klas ¾), aan het einde
van de rondleidingen in de
kassen van “Bloemen uit Corle”
de kinderen mochten zelf tulpen
plukken; het hoogtepunt van de
excursie.
De Tulpen actie. met bloemen
van dezelfde kweker. is van
start gegaan;
Deze week (wk 6) kregen alle
kinderen een tulpen
inschrijfformulier mee, daar
kunnen ze de familie, buren,
opa en oma laten inschrijven
hoeveel bossen verse tulpen ze
af willen nemen van je kind. De tulpen kosten 3 euro per bos. Niet duur voor kakelverse
tulpen, die uit Winterswijk Corle komen.
In de week na de Voorjaarsvakantie(week 8) mogen ze de lijst weer inleveren bij de
leerkracht van de klas: maandag of dinsdag!!!
In week 9 op donderdag, komen de tulpen op school en kan ieder kind zoveel bossen
meekrijgen als ze verkocht hebben. Dan innen ze bij de mensen die van hen tulpen hebben
gekocht.
Voor het kind met de meeste verkoop is er natuurlijk weer een aardigheidje.

Kleuterklas
Maandag en vrijdag soepdag!
Vanaf volgende week gaan we 3 weken soep maken met de kinderen.
Dit gaat gebeuren op de maandag en donderdag.
Het is de bedoeling dat de kinderen iets van groenten meenemen waar je aan kan zien wat het
is (dus niet fijngesneden) en in de soep kan: wortels, prei, champignons, tomaten, broccoli,
aardappels, uien. Ook mag een enkeling speltvermicelli meenemen. De kinderen vinden letters
in de soep altijd erg interessant.
Er staat maandag 19 februari en op de andere betreffende ochtenden een pan in de kring waar
de kinderen de groenten in mogen doen voor die dag.

Klein cadeautje voor klas 1
Het leren lezen en leren spellen in klas 1 bestaat uit twee perioden: klankzuiver en nietklankzuiver. In de klankzuivere periode behandelen we de woorden die je schrijft zoals je ze
zegt/leest. Voorbeelden zijn: bos, ruit, striem, e.d.
In de niet-klanzuivere periode worden woorden aangeboden die anders geschreven worden
(plank, zing, mooi, nieuws, gevaar, eerlijk, enz. )
Terug naar de klankzuivere periode, deze wordt vandaag in klas 1 afgesloten. Alle letters zijn
geleerd en ondergebracht in de volgende groepen:
-Korte klanken: a, e, i, o en u
-Lange klanken: aa, ee, oo, uu
-Twee-tekenklanken: oe, ie, ei, eu, au, ou, ij en ui
-Medeklinkers: b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w en z.
De oplettende lezer heeft ontdekt dat er drie letters ontbreken: de c, q en x. Dat klopt, deze
letters krijgen de kinderen van klas 1 “cadeau”. Leren lezen en schrijven van deze letters, dat
komt nog wel…

Op de voorkant: Detail van de jaartafel in de kleuterklas van koning winter (moeder Sverre)

