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Vanuit de directie
Aan alle Kraanvogelaars,
Allereerst wens ik iedereen
een jaar vol mooie nieuwe
ervaringen!
Het voelt voor mij altijd een
beetje raar…de start van een
nieuw jaar in januari. Ik
werk 30 jaar in het
onderwijs en voor mij begint
het nieuwe jaar altijd in
augustus/september. Qua
schooljaar zijn we nu net op
een derde van de tijd.
De komende maanden gaan we de kinderen toetsen via het CITO-LOVS. Dit zijn de
halfjaarlijkse toetsen voor ons leervolgsysteem. Voor groep 3 t/m 7 starten we daar in
februari mee. Groep 8 begint deze week al. Voor groep 8 is het van belang om voor
februari een schoolbreed eindadvies te hebben. Ouders en kinderen hebben dan nog een
maand om heel gericht naar scholen te gaan kijken en hun kind voor 1 maart in te
schrijven op een VO-school passend bij het advies.
Het jaarprogramma van groep 8 zit daarom ook iets anders in elkaar dan de andere
groepen. Juist de eerste maanden van het schooljaar moet er heel hard worden gewerkt.
De kinderen beseffen dat over het algemeen ook heel goed en zijn serieus met hun werk
bezig.
Natuurlijk volgen we onze kinderen niet alleen op toets-niveau. Een kind is zoveel meer
dan alleen een statistiekje of een cijfer. Ieder kind heeft talent, elk op zijn eigen wijze.
Vriendelijke groet, Rina Monen.
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Op de agenda voor de komende periode zijn nog niet alle uitjes opgenomen. Die data
zijn nog niet bekend en worden via Ouderportaal met u gedeeld door de
groepsleerkracht.
Agenda
dinsdag 7 t/m vrijdag 17 januari




CITO-LOVS M8 voor groep 8
Voor groep 8 zijn dit ‘Voorlopig
Advies- gesprekken’. Ook hier zijn
de kinderen bij aanwezig!
maandag 20 januari
Werkmiddag team. Kinderen zijn ’s
middags vrij
***donderdag en vrijdag 30 en 31 januari Staking ja of nee…??
vrijdag 24 januari
Rapport groep 8 mee.
maandag 27 t/m vrijdag 31 januari
Advies/rapportgesprekken groep 8.
Bij deze gesprekken zijn de kinderen
aanwezig!
Vrijdag 31 januari: op deze plek stond de Kraanvogelviering. Omdat we er zeker van
willen zijn dat de viering door gaat hebben we besloten de Kraanvogelviering een
week op te schuiven. Reden? Zie geel-gearceerde deel.
maandag 3 februari
Studiewerkdag. Kinderen zijn vrij.
vrijdag 7 februari
Kraanvogelviering 3: Groep 1/2 J en 6E.
Thema: Winter
dinsdag 4 februari
Informatieavond overgang groep 2 naar
groep 3
dinsdag 4 t/m vrijdag 14 februari
CITO-LOVS voor groep 3 t/m 7
maandag 17 t/m vrijdag 21 februari
Voorjaarsvakantie
vrijdag 28 februari
Eerste rapport groep 1 t/m 7

*** Als u het onderwijsnieuws volgt dan heeft u ongetwijfeld gehoord over een,
eventuele, vervolgstaking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari.
Het is absoluut nog niet duidelijk of we daaraan mee gaan doen. Ook de bonden geven
nog geen eenduidig advies.
We houden u op de hoogte, maar we gaan er op dit moment van uit dat beide dagen
gewoon schooldagen zijn voor uw kinderen.
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Kinderzwerfboekenkast op De Kraanvogel
Kinderzwerfboeken, ook voor jou!
Zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt,
laat je het weer verder zwerven. Je vindt ze op school, in de wachtkamer, op de
kinderboerderij, in de trein, in een KinderzwerfboekStation of…
Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me mee! Je
mag het gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, laat het dan weer
zwerven. Dan kan een ander kind het ook lezen. Op de binnenkant van de kaft zit ook een
sticker. Op deze sticker staat vaak een zwerfcode… Met die code kun je de zwerftocht van
het boek volgen. Steeds als deze code ingevuld wordt op deze website, krijg je een mailtje
en weet je waar het boek is. Wist je dat sommige boeken zijn gaan zwerven in Utrecht en
nu al in Leeuwarden zijn?
De komende weken beginnen we met de inrichting van een ‘Kinderzwerfboekenkast’ in de
hal op De Perzik. Voor onze school is Rodayna uit groep 8 dit jaar onze ambassadeur.
Rodayna bracht dit mooie initiatief onder onze aandacht en natuurlijk gaan we er mee
van start. Eerst alleen op de Perzik…een uitbreiding naar de Dans staat op het
programma.
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Bieb-ouders gevraagd
Wij kunnen in onze immer uitbreidende schoolbieb best nog wat extra
ouder/grootouderhulp gebruiken bij het uitlenen van de boeken. Heeft u een uurtje per
week over qua tijd neemt u dan even contact op met juf Erika( Perzik) of juf Nathalie (
Danslaan)

Gouden regels
Een goede schooltijd begint met een goede sfeer in de klas . We besteden daarom veel
aandacht aan vertrouwen in jezelf en in de ander. We werken met de kinderen aan
omgangsvormen en helpen hen inzicht te krijgen in hun eigen gedrag. We hebben
duidelijke gedragsregels en in alle groepen wordt aandacht besteed aan het bevorderen
van de sociale vaardigheden van kinderen.
Onze ‘Gouden Kraanvogel- afspraken’ helpen daarbij. Elke maand staat één van de
afspraken centraal. In elke klas vindt u deze afspraken terug.
De afspraak voor de maand januari is:
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En voor februari:

Trefwoord
Nieuwjaar en Geluk. Het zijn twee woorden die een wereld aan mogelijkheden openen.
De jaarwisseling en het begin van het nieuwe jaar is altijd een moment om even stil te
staan. We weten niet wat de tijd voor ons in petto heeft. Wat geluk is, zal voor iedereen
verschillend zijn.
In de Trefwoordlessen staan we aan het begin van het nieuwe jaar met de kinderen stil bij
de betekenis van gelukwensen. We leren kinderen dat je niet altijd geluk kan hebben. Dat
er een balans is tussen geluk en pech. Jezus maakt dat in woord en daad duidelijk.
Zo verkennen we de bijbelverhalen met de kinderen. Hoe Jakobus en Johannes om de
beste plaatsen in het Koninkrijk strijden. Jezus maakt hen duidelijk dat het leven geen
wedstrijd om succes is. Wie dienstbaar is aan het geluk van anderen, die krijgt
waardering. Hoe Jezus ons vertelt dat het geen zin heeft je al te druk te maken over geluk.
Geluk kun je niet maken. Kijk maar naar de bloemen in het veld en de vogels in de lucht.
Ze zijn gelukkig zonder zich zorgen te maken.
Vanuit de bijbel vertellen we onder andere de verhalen over De Bergrede (Matteüs 5), de
beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20-23), de bruiloft (Lucas 14, 15-22), genezing van de
zoon van de weduwe (Lucas 7, 11-17) en de bloemen in het veld (Matteüs 6, 25-34)
Een Gelukkig Nieuwjaar! Laat het een jaar zijn waarin we met de kinderen dankbaar zijn
voor het geluk dat zo vaak heel dichtbij en in kleine dingen te vinden is.

