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VOOR IN DE AGENDA

HIEP HIEP HOERA!
Een fijne verjaardag!
Februari
11 Nihal Kilinç
15 Elise Beerman
18 Valentino Smith
24 Wouter Provoost
28 Atousa Warnier
MAART
10 Jander Dieleman

20+21 februari adviesgesprekken groep 8
22 febrauri schoolschaaktoernooi op school
27 feb t/m 3 maart Voorjaarsvakantie
9 maart vrij inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
10 maart Nieuwsbrief 8
13+14 maart Oudercontacten groep 3 t/m 7
17 maart Tweede rapport mee
22 maart Actie “Trek aan de bel”
29 maart generale repetitie schooluitvoering
30+31 maart Schooluitvoering
31 maart nieuwsbrief 9
11 april muziekuitvoering groep 3 t/m 8 in het
Scheldetheater (onder schooltijd)
13 april vrij inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
14 t/m 17 april Vrij i.v.m. Pasen
18+19+20 april EindCito groep 8
21 april Koningsspelen op school
24 april t/m 5 mei Meivakantie

Van harte beterschap!
Alle kinderen en juffen wensen Jason uit groep 2 en Juf Riny heel
veel Beterschap toe! Jason heeft een operatie ondergaan en moet
voorlopig eerst goed aansterken. Juf Riny heeft haar hielbeen
gebroken en zit voorlopig in het gips.
Wij hopen dat jullie snel weer zijn opgeknapt en dat we jullie weer snel
op school mogen verwelkomen!

Vervanging juf Sandra en juf Ingeborg
Binnen onderwijsgroep Perspecto is onze intern begeleider, juf Sandra Ortelee, gevraagd om
extra ondersteuning te gaan bieden op een school binnen onze onderwijsgroep.
Hierdoor zal juf Sandra minder aanwezig zijn op onze school.
Om de Zorg binnen onze school onverhinderd door te laten lopen, neemt juf Ingeborg een aantal
taken op het gebied van de Zorg van juf Sandra over.
Omdat deze taken o.a. ook op maandagen plaatsvinden, wordt juf Ingeborg vanaf 1 februari op
maandagen vervangen in groep 2 door juf Mariette de Kind.
Juf Mariette is een ervaren kleuterjuf en heeft al op verschillende Perspectoscholen gewerkt.
Wij zijn blij met haar komst en wensen haar veel plezier en succes op de Marijkeschool toe!

Filosoferen op De Marijkeschool
Misschien heeft u van uw kind al vernomen dat er ook dit schooljaar al enkele filosofielessen
gegeven zijn in de groepen. Ook in uw kind schuilt een kleine filosoof. U kent dat wel, ze stellen
vragen waar je als volwassenen niet direct een antwoord op weet en ze blijven naar het waarom
vragen. Waarom is water nat? Waarom moeten kinderen naar school en dieren niet? Door te
filosoferen houden ze, voordat kennis alle plaats inneemt, ruimte in hun hoofd voor vragen. Die
verwondering die kinderen van nature hebben en het zoeken naar het antwoord willen we blijven
prikkelen. De school is er om naast kennis over te dragen ook om het zelfstandig denken te
ontwikkelen, zodat de kinderen logisch leren redeneren en een kritisch denkvermogen stimuleren.
Tevens leren kinderen respect op te brengen door goed te luisteren naar de ander zijn mening
of gedachte. Ze leren dat de wereld niet zwart –wit is maar oneindig kleurrijk. Filosoferen heeft
een positieve invloed op alle vakken. De woordenschat wordt vergroot en op deze momenten
komen de kinderen echt aan het woord. Het gaat niet om antwoorden die fout of goed zijn, het
gaat om samen praten, luisteren en je gedachten vormen. Het zelfbewustzijn van de kinderen
vergroot je ermee. Filosofie zoekt naar de waarheid, wat is werkelijk waar en hoe kunnen we dat
weten. Het allerbelangrijkste is dat je aan filosofie plezier beleefd. Met plezier in de dingen die
je doet leer je ze ook beter.

Bezoek aan de Zoo met JNW
Op woensdag 1 februari hebben enkele kinderen van de Jeugdnatuurwacht een bezoek gebracht
aan de Zoo in Antwerpen. Hieronder enkele foto’s van deze leerzame middag!

Bericht van BSO de Stampertjes
Het jaar 2017 is alweer een maand oud en we kunnen alweer uitkijken naar de voorjaarsvakantie
die begint op 27 februari! Veel kinderen trekken in deze vakantie hun mooiste carnavalspak aan
en zetten hun feestneus op voor een gezellig carnavalsfeest.
Maar als jij geen carnaval viert maar wel naar de BSO kom in de vakantie dan hoef je ook niet
bang te zijn dat het een stil weekje wordt want het thema deze voorjaarsvakantie is..
DAAR ZIT MUZIEK IN
Zelf muziekinstrumenten maken en een concert geven, bonte middag, een coole lipdub maken...van
alles komt er in die vakantieweek voorbij geschoven! Ben jij al super muzikaal, bespeel jij zelf al
een instrument en kom je naar de BSO? Neem je instrument mee, we horen je graag spelen!
De opvang vindt plaats op BSO de Kinderburcht. (de Warande)
Bso de Stampertjes is gesloten tijdens de voorjaarsvakantie maar natuurlijk altijd per mail te
bereiken stampertjes@kinderopvangzvl.nl
Team BSO de Stampertjes
Juf Sylvia, juf Kezban en juf Odetta

