25 februari 2022
We wensen u allemaal een heerlijke voorjaarsvakantie toe en degenen die carnaval gaan vieren heel
veel plezier!

Nieuwe leerlingen
We hebben er alweer twee nieuwe leerlingen bij! Vorige week startte Rein bij De Olifanten en
vandaag is Lauren officieel bij De Olifanten begonnen. We wensen ook jullie allebei een hele leuke
schooltijd bij ons! Onderstaand van links naar rechts de foto’s van Rein en Lauren én die van Timur,
alle drie in carnavalsoutfit! De foto van Timur, die al eerder bij De Olifanten startte, konden we helaas
nog niet eerder plaatsen.

Sparen voor Wereld Natuur Fonds (WNF)
We hebben weer alle spaarvarkentjes geleegd en geteld. We hebben sinds de kerstvakantie met z’n
allen in totaal € 38,10 gespaard (exclusief het bedrag van de flessenactie van € 129,75 in deze
periode). De Wisselpanda staat nu bij groep 4, want deze groep had met € 12 het meeste spaargeld.
Gefeliciteerd!
Verder kregen we vorige week bericht van Stibat* dat we in de afgelopen drie jaar 289 kilo lege
batterijen inzamelden. Deze lege batterijen worden gerecycled. Zo maken ze van 272 lege batterijen
een gieter en van 14 lege batterijen een brilmontuur. Wij krijgen van Stibat € 0,25 per ingezamelde
kilo. Stibat heeft ons daarom onlangs € 72,25 uitbetaald. Ook dit bedrag gaat naar het WNF!
Vanaf nu betaalt Stibat jaarlijks de vergoeding uit. Dus begin 2023 krijgen we onze vergoeding over
2022 uitbetaald.
*Stibat is een non-profit organisatie die alle spelers faciliteert die betrokken zijn tijdens de levenscyclus van
batterijen en accu’s. Stibat biedt verantwoorde diensten en oplossingen die bijdragen aan een circulaire
economie. Stibat streeft naar maximaal hergebruik van producten en grondstoffen en zorgt voor een veilige en
verantwoorde verwerking van batterijen en accus’s

Carnaval
We hebben er een gezellige en creatieve carnavalsweek op zitten! In de
aanloop naar het carnavalsfeest van vandaag, hadden we maandag
Oeteldonkse Kleurendag, dinsdag Pyamadag en woensdag
Doe-raar-met-je-haar-dag. Dat konden we elke dag dag echt heel goed
zien! Gisteren hadden we onze ‘echte’
carnavalsviering. ‘s Ochtends hielden we een
modeshow, waarbij eerst alle kinderen van de
groepen 3 tot en met 8 over de catwalk
mochten. Daarna waren de kleutergroepen aan
de beurt. We zagen veel trotse koppies! Verder werd er ‘s ochtends gewoon
gewerkt, waarbij de kinderen wel verwend werden met een kikkertje van de
OR. ‘s Middags mochten alle kinderen kiezen wat ze wilden doen. De keuze
was reuze, met voor alle leeftijden wat wils. De kinderen konden
bijvoorbeeld hossen, zich laten schminken, knutselen, hun nagels lakken of
spelletjes doen, maar ze konden ook korte filmpjes kijken. Dilain van groep 8
had voor alle activiteiten mooie aankondigingen getekend.

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
De onderbouw gaat na de vakantie, aan de slag met het thema ‘Sorry zeggen’. De midden- en
bovenbouw werken in de twee weken na de vakantie aan het thema ‘Onhandig gedrag, en dan?
Omgaan met herstel’. Bij beide thema’s hoort de Kwinkslag ‘Code help!’. Deze treft u bijgaand aan.
Geeft u ‘m weer een mooi plekje in huis?

Cultuurproject
We hebben om organisatorische redenen en de onzekerheden door corona besloten ons
cultuurproject niet alsnog op een later moment te starten. Dit vinden we erg jammer, maar we gaan
ervan uit dat u hier begrip voor heeft! We gaan wel proberen om een andere leuke, wat
kleinschaligere cultuuractiviteit voor de kinderen te organiseren. We streven er naar om hier ook de
ouders iets van te laten zien, in school en/of buiten op het plein. Verder informatie volgt!

Week lentekriebels
Vanaf maandag 14 maart is het de Week van de Lentekriebels. Hier besteden we in alle groepen
aandacht aan. Zie voor meer informatie www.weekvandelentekriebels.nl.

WereldWijde WiskundeWedstrijd
W4Kangoeroe
Er hebben zich in totaal 35 leerlingen opgegeven
om donderdag 17 maart mee te doen aan de
Kangoeroewedstrijd: 11 duo’s en 13 individuele
deelnemers. Veel succes en plezier op donderdag de 17e allemaal!
We zoeken nog vijf hulpouders die donderdagochtend 17 maart bij de duo’s willen surveilleren.
Mocht u zin en tijd hebben, dan kunt u dit doorgeven aan juf Nicolle. Zij is bereikbaar via
Schoudercom en via nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl.

Poetsavond donderdag 29 maart
We verwachten dat de poetsavond van donderdag 29 maart vanwege alle coronaversoepelingen kan
doorgaan. Als er geen veranderingen komen, ontvangt u in de week van 7 maart via Schoudercom het
rooster voor deze avond.

Nog steeds vaste overblijfkrachten en invalkrachten gezocht!
We zoeken nog steeds nieuwe vaste overblijfkrachten. Ook kunnen we nog wat extra

invaloverblijfkrachten gebruiken. Onze invalkrachten vervangen onze vaste overblijfkrachten in
geval van ziekte e.d..
Wat verwachten wij van u als overblijfkracht?
● dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt
● dat u vijf keer per jaar deelneemt aan het TSO-overleg
● dat u meedoet aan de jaarlijkse scholingsactiviteiten.
Wat hebben wij overblijfkrachten te bieden?
● een belastingvrije vergoeding van € 10,= per keer dat u toezicht houdt
● gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op de dag dat u toezicht houdt
● gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op alle dagen van de week als u minimaal twee dagen
per week als overblijfkracht op school bent
● een jaarlijkse TSO-scholing
● een jaarlijkse EHBO-scholing.
Heeft u zelf belangstelling of weet u iemand die belangstelling heeft?
Dan kunt u of degene die u weet voor verdere informatie en/of het maken van een afspraak om een
keer mee te lopen contact (laten) opnemen met onze nieuwe coördinator dagelijkse gang van zaken
TSO, Romana Mulder. Romana is bereikbaar via roompie42@gmail.com en via 06 - 84 72 84 17.

Gezonde traktatie
Deze keer een tip voor het maken van Mexicaanse komkommers.
Wat heeft u nodig:
● dropveters
● tumtummetjes
● satéprikkers
● snoepkomkommers
● snoepoogjes.
Hoe maakt u het:
● Prik de dropveter en een tumtummetje aan de satéprikker.
● Prik de satéprikker bovenin de snoepkomkommer.
● Plak daarna twee snoepoogjes op de snoepkomkommer.

NIEUWS VAN BUITEN
Herinnering stemworkshop Schola Cantorum
Schola Cantorum is een koor van een kleine 100 zangers en zangeressen, van jong tot oud. Ze zingen
wekelijks samen en zijn verbonden aan de St. Janskathedraal in Den Bosch. Ze hebben een speciale
zanggroep voor de kinderen, genaamd de Schola Puerorum.
Schola Cantorum nodigt kinderen van de groepen 3, 4 en 5 uit voor een stemworkshop op zaterdag
12 maart of zondag 20 maart van 14.00 uur tot 14.30 uur. Tijdens de workshop wordt met spelletjes
gekeken of de stem van de kinderen voldoende zuiver is en of zij genoeg ritmegevoel hebben.
Voor meer informatie kunt u mailen naar werving@schola.nl of contact opnemen met mededocent
Coens Swinkels, bereikbaar via 073 - 612 26 06.
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