Voorleeswedstrijd
Lia is onze schoolkampioen voorlezen
en zij mocht zaterdag 9 februari
onze school vertegenwoordigen bij
de eerste regiowedstrijd.
De wedstrijd vond plaats in de
prachtige bibliotheek van
Hazerswoude-Dorp en er deden 8
deelnemers mee. Twee jongens en zes
meisjes. Lia mocht als tweede en las
voor uit het boek van Tosca Menten: De Verschrikkelijke Steen. Lia
vertelde eerst in het kort waar het verhaal over ging en las toen het spannendste eindstuk
voor. Het was echt prachtig. Spannend, duidelijk en Lia stopte precies op een moment
zodat iedereen dacht: Nee, lees door! Nu willen we weten of het goed of slecht afloopt!
Een echte cliffhanger dus.
De andere kandidaten lazen ook mooie stukjes voor, maar alleen Lia en één ander meisje
waren echt goed. Lia werd net geen eerste. Jammer, maar we kunnen trots zijn dat Lia
onze school zo goed heeft vertegenwoordigd.
In de jury zat ook een kinderboekenschrijver en alle deelnemers ontvingen van hem een
gesigneerd boek. Ook kregen ze een mooie oorkonde en een bioscoopbon. Lia, gefeliciteerd!

Over voorlezen gesproken: eerder dit jaar waren er natuurlijk ook de Nationale
Voorleesdagen die 23 januari van start gingen, met als een van de hoogtepunten het
voorleesontbijt. Om het voorlezen ook op andere dagdelen en tijdens de rest van het jaar
te stimuleren, vindt u in de bijlage een overzicht van enkele prachtige
voorleesprentenboeken.

KIJKKUNST
In de groepen 3 en 4 zijn vorige week gastlessen geweest van KIJKKUNST.
Bijna alle kinderen zijn vertrouwd met fotografie. Dat een foto meer kan zijn dan een
afbeelding van de werkelijkheid ontdekken leerlingen aan de hand van de foto’s van
kunstenaar Jetteke Ottevanger.

Op de foto’s zie je steeds een vrouw, maar zij is nooit helemaal zichtbaar. Haar benen
lijken uit een kast te groeien of ze lijkt geen hoofd te hebben. Alle foto’s roepen vragen
op. Wat is er aan de hand? Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet.

In de groep hebben de kinderen zelf ook mogen experimenteren met verschillende
materialen om foto’s te maken in dezelfde sfeer als kunstenaar Jetteke Ottevanger heeft
gedaan. Veel plezier met dozen en doeken en jezelf er dan telkens zo tussen zetten dat je
maar een beetje van jezelf op de foto kunt zien. We hebben ervan genoten.

Over hoedjes en kalfjes
Op maandag 11 februari ging groep 1/2 naar de voorstelling ‘Over hoedjes en kalfjes’. De
voorstelling ging over een hoedenmaker die hoedjes maakt die passen bij de mensen als
persoon. Ze vroegen hem: 'Heeft u een hoedje dat past bij mijn snoetje?' Als de
hoedenmaker in een dorp komt waar iedereen anders is, wordt dit een uitdaging voor de
hoedenmaker. Een kleine impressie van een geslaagde voorstelling.
Absentiebriefjes
U bent gewend voor ieder dokters- of
tandartsbezoek een absentiebriefje
in te vullen en in te leveren bij de
leerkracht. Per 1 maart komt hier
verandering in. Als uw zoon / dochter
een korte afspraak heeft onder
schooltijd kunt u dit per e- mail of
mondeling aan de leerkracht melden.
Bij absentie van een dagdeel of dag
dient wel een absentiebriefje ingevuld
te worden.
Staking vrijdag 15 maart
De stichting Morgenwijzer heeft nog geen standpunt ingenomen over de aangekondigde
staking op vrijdag 15 maart. Vooralsnog zullen wij dus NIET staken. Zodra het bestuur een
ander standpunt ingenomen heeft zullen wij dit direct melden.
Ouderavond ouderportaal
Na de meivakantie zullen wij gaan werken met “het ouderportaal.” Middels dit portaal
kunnen wij (AVG-proof) in een beveiligde omgeving foto’s plaatsen van evenementen van de
leerlingen. Ook zullen wij dit portaal gaan gebruiken voor het inschrijven voor
oudergesprekken en dat soort zaken. Op maandagavond 6 mei 2019 organiseren wij van
19.00-21.00 uur een ouderavond om u te informeren over het hoe en wat van het
ouderportaal. Het zou heel fijn zijn als u hierbij aanwezig kunt zijn.

Goede Doelen Weken
Zoals u weet zamelen wij ook dit schooljaar geld in voor een goed doel. Dit jaar is dat “Villa
Joep”. U heeft hier in een voorgaande editie van de Esselyckerwijs over kunnen lezen.
Van 4 maart t/m 15 maart organiseren wij als school de Goede Doelen Weken. In de
groepen besteden wij extra aandacht aan Villa Joep en wij vragen de kinderen om geld in te
zamelen. Voorgaande jaren hebben de leerlingen best wat geld opgehaald door bijvoorbeeld
lege flessen in te zamelen, de auto te wassen en andere klusjes in en om het huis te doen.
Thuis, bij de buren of bij familie en vrienden.
Woensdag 13 maart organiseren wij van 12.30 uur tot 13.15 uur de goede doelenmarkt. Op
deze markt kunt u voor een klein bedrag de mooiste kunstwerken kopen, gemaakt door onze
leerlingen. U komt toch ook een kijkje nemen?!

Vragen/opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen over wat u in de Esselyckerwijs heeft gelezen,
kunt u contact opnemen met Monique Vrij, intern begeleider. U kunt haar
mailen: moniquevrij@morgenwijzer.n

Belangrijke data in februari/maart
Vijdag 22 februari
Week 9
Maandag 4 maart
4 maart t/m 15 maart
Maandag 11 maart
Woensdag 13 maart
Woensdag 20 maart
Vrijdag 22 maart
Bijlage
•

Voorleesboekenlijst
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studiedag, kinderen vrij
voorjaarsvakantie
verkeerslessen groep 1 t/m 3; FIETS MEE!
goede doelen weken
verkeerslessen groep 4 t/m 8; FIETS MEE!
12.30-13.15 goede doelen markt
Juffendag groep 1 /m 3
pannenkoeken bakken Hussonhoek groep 5/6

