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IPC op de Europaschool

Maandag 3 februari is het tweede thema van IPC gestart, “Zij maakten het verschil’. Op de
foto zien we juf Marlies, verkleed als Vincent van Gogh met een pleister op haar oor.
Meneer Sander was Albert Einstein en meneer Uwe was Steve Jobs voor een moment.
Voor de groepen 6,7 en 8 betekent dit dat ze de komende weken informatie krijgen en gaan
zoeken over personen uit de geschiedenis die iets betekent hebben. De informatie wordt
verwerkt in bijvoorbeeld tekeningen, een verslag, presentatie of een toneelstuk.
Dit is de leerwand van groep 6. Het startpunt is zichtbaar.
De volgende stap is de kennisoogst om te kijken wat de leerlingen
al zelf aan kennis hebben.
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In de groepen 1 en 2 is het thema ‘Welkom in de wereld’.
Kinderen hebben hun eigen babyfoto’s meegenomen en in
de gang staan de geboortekaartjes van hunzelf. Samen met
de leerkracht worden er vragen bedacht om zo meer te
weten te komen over baby’s. De vragen gaan onder andere
over de navelstreng, waarom sabbelen baby’s, hoe krijgen ze
tanden en hoe leren baby’s lopen. Er komt een moeder met
haar baby op school en we gaan bijvoorbeeld flesjes vullen
om te kijken hoeveel een baby drinkt. Ook kan er geoefend
worden met het verzorgen van een baby (pop) en daarna kan
de baby kan heerlijk slapen in een ledikant.

In groep 3,4 en 5 is het thema ‘Mijn wereld, wie ben ik?’.
In groep 3 hangen foto’s van teamleden toen ze op de basisschool zaten. Neem eens een
kijkje en kijk of u ze allemaal herkent! Er is bij de kennisoogst gesproken over gevoelens,
familie en je lijf bijvoorbeeld. Op de leerwand achter in de klas is dit te zien. Ook op de gang
is het thema zichtbaar.
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Omdat iedereen mag weten dat wij vanaf nu een IPC school zijn, gaan we dit op maandag 25
februari om 14.00 uur feestelijk vieren door de IPC vlag te hijsen! Daarbij is er de
mogelijkheid om de school van binnen te bekijken onder het genot van een hapje en een
drankje. Kinderen vertellen over IPC in de klas en laten zie wat ze geleerd hebben of
gemaakt hebben. Zo wordt duidelijk hoe IPC vorm krijgt binnen ons onderwijs.
We nodigen jullie uit om bij deze gelegenheid aanwezig te zijn. Ook opa’s, oma’s, buren, de
oppas en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Onze bestuurder Arno Lentfert
komt ook bij dit feestelijke moment evenals onze IKC partners en medewerkers van IPC. Wij
zijn heel enthousiast en willen iedereen enthousiast maken!
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Staking
Er is een oproep gedaan tot een landelijke staking binnen het onderwijs op 15 maart. Volgende week
informeren wij jullie wat dit betekent voor onze school.

Ouder Vereniging
De drukke decembermaanden zitten er weer op. De leerkrachten en de ouders van de OV hebben er
voor de kinderen weer een feestelijke maand van gemaakt. Het is voor iedereen altijd een leuke,
maar drukke periode. We willen dan ook alle ouders die de OV in deze maand extra hebben geholpen
graag bedanken voor hun tijd!

Tijdens het kerstdiner hebben we voor het eerst een kleine
kerstmarkt georganiseerd voor het goede doel. We zijn er
trots op dat we met een korte voorbereidingstijd toch een
bedrag van €164,17 hebben kunnen schenken aan KIKA.
Namens KIKA bedankt voor alle donaties! Dit gaat volgend
jaar zeker een vervolg krijgen.

Ook in de tweede helft van het schooljaar staan er nog leuke activiteiten mede vanuit de OV gepland,
zoals Pasen, koningsspelen, avond 4-daagse en een familie-uitje. De data hiervan staan in de
kalender vermeld.

Deze week krijgt u een brief van ons met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.
Deze bijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage is het niet mogelijk om de activiteiten te
organiseren. Wij hopen dan ook dat het voor iedereen mogelijk is om deze bijdrage te betalen. Dit
jaar blijft de bijdrage gelijk met de voorgaande jaren. Voor leerlingen die voor december 2018 zijn
gestart is het 25 euro en 12,50,- euro voor de leerlingen die na december zijn ingestroomd.
Er hebben zich 2 nieuwe vaders aangemeld voor het ophalen van het oud papier! Dat is heel erg fijn,
want de inkomsten van het oud papier zijn erg welkom op school. Het team is met de OV aan het
kijken welke dingen er dit jaar voor aangeschaft gaan worden.
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Wist u dat?...... Wij ook al 2 nieuwe aanmeldingen hebben gekregen voor de OV in het nieuwe
schooljaar? Wij zijn superblij met deze nieuwe en enthousiaste moeders! Wilt u ons ook komen
ondersteunen? (vaders zijn natuurlijk ook erg welkom!) of heeft u vragen of leuke ideeën dan wij zijn
te bereiken via oveuropaschool@gmail.com.

Antoinette, Erin, Sandra, Maaike, Marijke, Renske, Susanne en Annemieke

Van de leerlingen
Onze meiden van groep 8 zijn kampioen street soccer geworden! In een spannende finale
wonnen ze uiteindelijk met een ruime overwinning. Hartelijk gefeliciteerd!
De meisjes uit groep 6 hebben het ook heel erg goed gedaan! Zij werden in een sterke poule
uiteindelijk vierde . Heel knap gedaan! Hartelijk gefeliciteerd! Wij zijn trots op jullie allemaal!

Op tijd op school
We merken dat niet alle kinderen op tijd op school zijn. Het is voor de rust in de groep
belangrijk dat iedereen op tijd in het lokaal is. Wilt u er voor zorgen dat uw kind om 8.30 uur
in de klas is zodat we kunnen beginnen met de les? Om 8.20 uur gaat de bel en kunnen alle
kinderen naar binnen en als om 8.30 uur de bel gaat is dat het teken dat de les gaat
beginnen.
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Data
1 februari
7 februari
8 februari
11 t/m 15 februari

uitnodiging voor de rapportgesprekken gaan mee
ophalen oud papier
rapport mee
rapportgesprekken

18 t/m 22 februari is de voorjaarsvakantie

Verjaardagen in februari
4
5
7

8
11

Tias Fikkert
Sven van den Braber
Demi Blom
Saar van Scherpenzeel
Stella Vonder
Mulia Sahebdin
Caspar Koffijberg
Maud Theunissen

14
15
16
18
23
28

Dilayla Eski
Luuk Rogoz
Elisa Mars
Elin Jansen
Dies Fikkert
Gwen Wiedemeijer
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