
                         

     

Nieuwsbrief 2 februari, jaargang 6, nummer 11 

 

Maandkalender: 

 

23 januari – 10 februari  Cito-M  

15 februari    Studiedag Meer Primair; alle leerlingen zijn vrij 

16 februari    Nieuwsbrief 12 

17 februari    Rapport 1 mee naar huis 

20 – 24 februari   Tien-minuten-gesprekken 

27 februari – 3 maart  Voorjaarsvakantie 

 

Oudertevredenheidsonderzoek 

De inschrijving van het oudertevredenheidsonderzoek liep tot 25 

januari. We hebben een respons van 77%. We willen alle ouders die 

de enquête hebben ingevuld, hartelijk danken! Onze eerste stap is dat 

we ons als team gaan buigen over de uitslag en kijken waar we een 

slag kunnen gaan slaan. 

 

Penningmeester OV gezocht 

Wordt u ook zo blij van het werken met cijfers? 

Wilt u meer inzicht krijgen in wat wij op onze mooie 

school allemaal voor de kinderen doen? 

Dan hebben we een mooie uitdaging voor u:  

Penningmeester van onze oudervereniging 

Als u hiervoor interesse heeft, kunt u dit aangeven aan 

Erna van Steen of u kunt contact opnemen met de leden 

van de oudervereniging: ov@ikcdelente.nl 
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Cito-M 

Een groot gedeelte van de M-Cito toetsen zijn inmiddels afgenomen. De 

leerkrachten maken een analyse, die vervolgens met het team besproken 

wordt. Aan de hand hiervan kijken we wat voor  vervolgstappen we kunnen 

nemen. We kijken of een kind ten opzichte van zichzelf is gegroeid en hoe dit 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde is.   

 

Studiedag Meer Primair 

Zoals u op de jaarkalender heeft kunnen lezen, hebben we 
woensdag 15 februari een studiedag. Deze zal in het teken staan 
van het nieuwe schoolplan wat dit jaar geschreven moet worden. 
Daarnaast zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe 
taalmethode. De kinderen zijn die dag vrij.  

 

Rapport 

Vrijdag 17 februari krijgen de kinderen van groep 1 t/m groep 8 hun 

eerste rapport mee naar huis. Als u het rapport van uw zoon of 

dochter nog thuis heeft liggen, wilt u dit dan meegeven aan 

hem/haar?  

Vanaf 20 februari vinden de tien-minuten-gesprekken plaats. De leerlingen van groep 8 krijgen 
dan hun definitieve advies.  
U kunt u hiervoor t.z.t. via Parro inschrijven. We gaan ervan uit dat alle ouders gebruik maken 

van deze mogelijkheid.  
 

Waar zijn de kinderen mee bezig? 

Wat leeft het thema ‘archeologen en dinosaurussen’ bij de kinderen van groep 1 t/m 4! Allerlei 

dinosaurussen en boeken over dino’s worden mee naar school genomen. En wat kennen de 

kinderen veel verschillende dino’s. De moeilijkste namen worden met gemak uitgesproken… 

Het gevonden dinosaurus ei is uitgekomen. Er is een vleesetende baby dino geboren… 

Groepsdoorbroken hebben de kinderen de afgelopen weken een fossiel van een dino, een 

skelet van een dino van pasta en een dino van kapla gemaakt. Daarnaast hebben ze botten 

opgegraven, schrijfoefeningen gedaan en nieuwe ‘weetjes en feitjes’ over dinosaurussen 

geleerd. Vol enthousiasme worden alle activiteiten gedaan. 

 

 

 



                         

     

 

 

De kinderen van groep 5 t/m 8 maken op hun eigen manier een samenvatting van alle info 

over het thema ‘Prehistorie, Grieken en Romeinen’. De één maakt een muurkrant, terwijl een 

ander een tijdbalk maakt. Mooi om te zien dat iedereen wat anders uitkiest en hier vol overgave 

aan werkt.  

Ook in groep 5 t/m groep 8 is een dinosaurus ei. Deze is nog 

niet helemaal uitgekomen. Je ziet al wel een stukje van de kop 

van de dino. Zal hier ook een vleesetende baby dino geboren 

worden? 

Op vrijdagmiddag maken de kinderen van groep 4 t/m groep 8 

een prehistorisch dorp. Wat ziet het er al geweldig uit!  

Nieuws vanuit Babino 

Vakantie 

De voorjaarsvakantie is er alweer over een aantal weken! Wij zijn druk bezig met de planning. 

Willen jullie er aan denken om de afwezigheid tijdig door te geven? Ook zijn er een aantal 

studiedagen. Als er opvang nodig is, kunnen jullie deze in kov-net aanvragen. 

Thema`s  

Het thema ‘Dino`s in de winter’ is bijna afgelopen. Wij hebben een hoop creativiteit laten zien, 

beweegactiviteiten gedaan, sensorische activiteiten gedaan, voorgelezen, en bere-slim 

boekjes gekeken. Het volgende thema waar wij mee bezig gaan is het thema ‘lichaam’. 

Oproep 

Beste ouders, 

Inmiddels is de eerste aanmelding binnen, maar nog steeds zijn wij opzoek naar leden voor 

een oudercommissie. Bij vragen hierover kunt u terecht bij Romy.  

Kleding en slofjes 

Willen jullie de reservekleding, slofjes en slaapzakken checken of deze nog passend zijn en 

bij het seizoen passen? De kinderen lopen binnen zonder schoenen. In het winterseizoen is 

het daarom voor de kinderen prettig om anti slip sokjes of sloffen aan te doen. Deze kunnen 

bij de BSO ook bewaard worden in de luizenzakken. 

Bere-slim 

Op locatie hebben wij nu de mogelijkheid om via de site bere-slim 

boekjes aan de kinderen te tonen. Deze worden op een interactieve 

manier voorgelezen. Ook zijn de boekjes in verschillende talen 

beschikbaar. Als u een bibliotheek account heeft, kunt u zelf ook 

inloggen en een prentenboek met uw kind(eren) bekijken! 



                         

     

 

 

BEWEGEN EN BEWEEGCOACH  

Bewegen in het belang van een goede ontwikkeling 
Bewegen is van essentieel belang voor het jonge kind. Niet alleen om dagelijkse dingen te 
kunnen uitvoeren zoals kruipen, lopen, zelf eten, of op een stoel klimmen, maar ook voor de 
totale ontwikkeling. De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt al gelegd in de 
eerste zes maanden. Door veel en gevarieerd te bewegen, leert een kind veel verschillende 
bewegingen onder de knie te krijgen.  

Bewegen is ook belangrijk voor de taalontwikkeling. Kinderen leren begrippen als ‘onder, 
boven, over, achter, links en rechts’ alleen door zich deze begrippen eigen te maken door te 
bewegen. Door mee te doen aan beweegspelletjes leert het kind contact te leggen en te 
hebben met leeftijdsgenootjes. Ze leren samen te spelen, plezier te hebben, maar ook ruzie 
te maken en teleurstellingen te verwerken.  
Kinderen die veel buiten spelen zijn beter toegerust om gezond en evenwichtig op te 
groeien. Ze hebben relatief minder kans op ongevallen en herstellen bij ziekte ook sneller. Ze 
zijn mentaal sterker. Al met al lopen ze minder gezondheidsrisico’s.  

De kwaliteit van het leven van het jonge kind wordt in grote mate bepaald door de 
mogelijkheden die het krijgt om zich te bewegen en om te spelen. Binnen, buiten, alleen en 
samen, vertrouwd en nieuw, rustig en spannend, met en zonder volwassenen om zich heen. 
Het is dus van belang om jonge kinderen veel te laten bewegen, spelen en ontdekken. 
Binnen én buiten. Jonge kinderen moeten hiervoor voldoende gevarieerde beweeg- en 
speelmogelijkheden aangeboden krijgen. Vroeg begonnen is vroeg gewonnen! 

Kinderen hebben plezier in bewegen en doen dat het liefst de hele dag. Ieder kind zijn eigen 
spel, zijn eigen materiaal, zijn eigen voorkeuren. Om nog beter de kinderen en de ouders te 
kunnen ondersteunen in bewegen, heeft Angela de afgelopen drie maanden de cursus 
BEWEEGCOACH gevolgd.  Op het KDV en de BSO zijn wij al steeds meer bezig met 
beweegactiviteiten. De kinderen doen daar enthousiast aan mee en de bedoeling is dat wij 
straks ook de ouders enthousiast krijgen om daar thuis  mee aan de slag te gaan.  Voor 
vragen over beweging kunt u dan ook terecht bij Angela.  

  



                         

     

 

Waarom is bewegen zo belangrijk voor de kinderen? 

Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat beweging voor kinderen specifiek zeer 
gunstige effecten heeft.  

• Verbetert coördinatie en motoriek. Beweging zorgt voor een betere ontwikkeling van 
coördinatie en motoriek bij kinderen. Zo wordt een kind bijvoorbeeld handiger en 
leniger.  

• Verbetert fitheid. Van veel bewegen wordt een kind fitter: uithoudingsvermogen, 
kracht, snelheid, techniek & coördinatie verbeteren.  

• Verlaagt het risico op depressieve symptomen. Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat 
het lichaam efficiënter omgaat met het verwerken van angst en stress. Zeker sporten 
leidt af van negatieve gedachten. Bewegen en sporten stimuleert de productie van 
endorfine, een stof die je humeur verbetert en je gelukkig(er) laat voelen.   

• Versterkt spieren en botten. Beweging zorgt voor een krachtiger en sterker lichaam. 
• Vermindert of voorkomt diabetes. Voldoende lichaamsbeweging verbetert de 

insulinegevoeligheid bij kinderen. Regelmatige beweging helpt het menselijk lichaam 
namelijk om de bloedsuikerspiegel weer omlaag te brengen.  

• Meer zelfvertrouwen en hoger gevoel van eigenwaarde. Beweging heeft een 
positieve invloed op het emotionele welzijn van kinderen en jongeren.  

• Vermindert gewicht en vetmassa bij kinderen met overgewicht en obesitas.  
• Kinderen krijgen van bewegen ook een beter slaapritme. 

Voortaan zal er in de nieuwsbrief ook een leuke beweegactiviteit gedeeld worden die 
iedereen dan thuis kan uitvoeren. Graag hoor ik jullie ervaringen! 

Opdracht voor deze week is: 
Probeer zoveel mogelijk dieren te benoemen en na te doen. 

Hierbij kan je gebruik maken van het prentenboek ‘Van top tot teen’ 
van Eric Carle. Dit prentenboek speelt in op de behoeft van kleine 
kinderen om anderen na te doen en zo allerlei bewegingen te maken. 
Spelenderwijs doen kinderen aan de hand van dit boek allerlei 
gezonde oefeningen voor het hele lichaam. Dit boek is te vinden in 
de bibliotheek. 

Ik ben heel benieuwd naar alle dieren! 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/sport-en-bewegen/sporten-en-bewegen-voor-kinderen

