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Wist u dat:
…. vanaf dinsdag 1 februari de nieuwe kleuters voor schooljaar 2022-2023 weer aangemeld kunnen worden
….. donderdag 10 februari een studiedag is: alle kinderen zijn die dag vrij
......we op dinsdag 22 februari een studiemiddag hebben en alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij zijn
…… van 26 februari t/ m 5 februari de Nationale Voorleesdagen weer plaatsvinden (zie info bieb
verderop)
…..we van 28 februari t/m 4 maart voorjaarsvakantie hebben
Jarig
Deze maand zijn Mariël onze administratrice (11-02) en juf Riet (28-02) jarig. Alvast van
harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Coronamaatregelen
Sinds 26 januari zijn de quarantaineregels voor kinderen aangepast. Dit betekent het
volgende:


Bij klachten (verkoudheid, benauwdheid of koorts) blijven kinderen thuis en doen een zelftest.



Is de uitslag negatief, dan mag uw kind naar school. Is de uitslag positief, dan maakt u een testafspraak bij de
GGD. (Fijn als u de leerkrachten hiervan op de hoogte houdt.)
Heeft uw kind klachten en laat u het kind niet testen? Houd uw kind dan thuis.
Uw kind mag weer naar school als het 24 uur klachtenvrij is.



Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet in quarantaine als zij geen
klachten hebben. Zij kunnen naar school. Wij vinden het fijn als u de leerkracht hierover informeert.
Daarnaast is het dringende advies om gedurende 5 dagen dagelijks een zelftest te doen. Is de uitslag
negatief, dan mag uw kind naar school.



Kinderen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen in de gang een mondkapje.
In de klas mag het mondkapje af.



Onderwijspersoneel en kinderen van groep 6, 7 en 8 wordt geadviseerd om twee keer
per week thuis een zelftest te doen. (De zelftesten worden door school verstrekt.)



Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.



Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school.
Is dit niet mogelijk, worden zij door één ouder/verzorger naar school gebracht.
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Nieuwe leerlingen
Schooljaar 2022-2023

Wordt uw kind tussen nu en 1 augustus 2023
4 jaar? Dan bent u vanaf dinsdag 1 februari samen met uw kind
op afspraak van harte welkom om een kijkje te nemen in onze
school!
U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar
info.kendelke@lijn83po.nl. Wij laten u graag de school zien, beantwoorden uw
vragen en geven u de gelegenheid uw kind aan te melden als leerling van onze
school.
Heeft u geen behoefte aan een rondleiding en wilt u uw kind wel aanmelden,
kunt u het aanmeldformulier via bovenstaande mail aanvragen. Het ingevulde
formulier ontvangen we het liefst voor 1 maart 2022 retour.

We zien u graag komen!
team basisschool ‘t Kendelke
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Berichtje vanuit leerplein onderbouw
We zijn weer goed gestart na de kerstvakantie. We
hebben ook weer een nieuw thema. Dit is “We gaan met
de trein”. Er was een groot probleem, want juf Amanda
wilde met de trein naar school komen, omdat haar auto
het niet deed. Er reed alleen geen trein naar
Siebengewald. Dat hebben we inmiddels opgelost. We
hebben nu een echt station in de klas. De kinderen
kunnen nu zelf met de trein. We kopen een kaartje en er
is zelfs een kiosk waar we iets lekkers kunnen kopen.
In leerjaar 1 en 2 wordt er druk geoefend met de cijfers en
we kennen al een paar letters. Ook wordt er gepuzzeld,
gebouwd, geknutseld en nog veel meer!
In leerjaar 3 zijn bijna alle letters nu geleerd. Wat een kanjers zijn het! Ook zijn we druk met het leren van sommen
en schrijven we de schrijfletters.

INGEKOMEN STUKKEN
Praten over boeken
‘We weten pas wat we denken als we het onszelf horen zeggen’.
(Aidan Chambers).
Elk individu, kind en volwassene, beleeft een verhaal op geheel eigen wijze. Hoe
heerlijk is het om weg te dromen tijdens het lezen van een eigen gekozen boek,
je eigen beeld erbij te vormen, associaties te maken met jouw eigen leven of je
fantasie de vrije loop te laten gaan.
Het creëren van tijd voor ‘lekker lezen’ is belangrijk. Kinderen leren om een verhaal te beleven, te waarderen en er
een mening bij te vormen. Ze leren hun gedachten onder woorden te brengen. Praten over de gelezen boeken is
daarom erg belangrijk. Kinderen ontdekken dat iedereen een verhaal op een andere manier kan beleven. Dat is de
magie van het geschreven woord. Het delen van deze belevingen en meningen stimuleert tot het verruimen van de
eigen denkwijze en zorgt voor meer enthousiasme voor het verhaal.
Maar hoe praat je over boeken? Het is belangrijk dat het gesprek geen ‘overhoring’ is. Het gesprek moet over en
weer gaan over de beleving van het verhaal. Laat eigen ervaringen die naar voren komen door het verhaal aan bod
komen. Vraag wat het kind opvalt, wat vond je leuk, vreemd of juist spannend? Wie uit het verhaal zou je willen zijn?
Hoe denk je dat het verder gaat? Geef daarbij ook uw eigen beleving en mening.
Op de website biblioplus.nl/ouders vindt u voorbeeldvragen die kunnen helpen om te
boeken.
Voorop staat dat het leesplezier vergroot wordt. Veel lees en praat plezier!
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Hoera! 26 januari starten de Nationale Voorleesdagen!
De dagen in het jaar waarop we extra aandacht hebben voor de meest mooie prentenboeken en
het belang van voorlezen. We vieren dat voorlezen een feestje is! Niet alleen omdat voorlezen
gezellig is, maar ook omdat:


voorlezen de taal- en spraakontwikkeling stimuleert



boeken je meer leren over de wereld



je er heel veel nieuwe woorden door leert



voorlezen helpt bij het luisteren en concentreren



verhalen de fantasie stimuleren

Deze keer vieren we deze dagen met een heel bijzonder boek dat vast ook herkenbaar is. Een
verhaal waarin het slapen gaan zo lang mogelijk wordt uitgesteld… Het prentenboek ‘Maar eerst
ving ik een monster!‘ van Tjibbe Veldkamp gaat hierover en is het prentenboek van het jaar!

Tip: Is jouw zoon of dochter nog geen lid van de bieb? Maak ze lid tijdens de Nationale
Voorleesdagen! Dan krijgen ze het vingerpoppetje van monster gratis!
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Heb je zin om meer te doen met slagwerk? Of misschien wil
je verder op een blaasinstrument.
Neem dan eens contact op met Fanfare/Drumband
"Eendracht" via secretariaat@fanfareeendracht.nl

Of direct via
Angelique Bindels / Patrick Janssen
Slagwerklessen starten binnenkort op de donderdagmiddag
in "De Klaproos"
Blaasinstrument lessen worden gegeven op de
maandagmiddag in "De Klaproos"
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Junior Energiecoach en BeestenBende
Duurzaamheid is voor gemeente Bergen een belangrijk onderwerp. Dit uit zich in het programma
VerduurSAMEN2030. Het onderwijs zien wij als een belangrijke partner, met name als het gaat om bewustwording,
kennisdeling en educatie. De komende periode bieden we twee educatieve programma’s rondom duurzaamheid
aan: Junior Energiecoach en BeestenBende.
Junior Energiecoach
Gemeente Bergen doet deze winter voor het eerst mee aan Junior Energiecoach. Dit is een spel waarbij kinderen in
de leeftijd van 7 tot 12 jaar samen met hun gezin op een speelse en praktische manier aan de slag gaan met
energiebesparing. Deelname is gratis. De inschrijfperiode loopt tot 27 februari. Vanaf 4 maart start het spel dat een
looptijd heeft van vijf weken.
Meer informatie vindt u op de volgende website: www.juniorenergiecoach.nl
Bespaar energie én geld met een superleuk spel.
‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel
lampen branden er in huis?’
Een paar van de vragen die aan de orde komen in het spel Junior
Energiecoach.
Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties
ontdekken kinderen en ouders via dit spel waar ze energie
kunnen besparen.
De gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 minuten per week. Deelname is gratis!
De volgende ronde start op 4 maart. Doe je mee? Inschrijven kan tot en met 27 februari.
Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje kijk op de website van www.juniorenergiecoach.nl
BeestenBende
De BeestenBende is een gratis ‘club’ voor kinderen van 6 tot 12 jaar in 15 gemeenten door
heel Nederland waaronder gemeente Bergen. Als BeestenBende-lid ga je één keer per
maand in zelfgemaakte teams je eigen buurt opruimen. Elk team van schoolvriendjes en vriendinnetjes heeft minstens één volwassen begeleider. Als blijk van waardering maken
de bendeleden in de loop van het schooljaar allerlei spannende (dieren)avonturen mee,
binnen en buiten de gemeente. Zoals een bezoek aan het dierenasiel, een rondleiding op
de boerderij of een speciale politietraining. Naar verwachting zullen de inschrijvingen voor
BeestenBende van start gaan rond maart.
Meer informatie vindt u op de volgende website: www.mijnbeestenbende.nl
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