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Januari 2018 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer 
over de ontwikkelingen op onze school.  
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM 
 
De volgende leerling is gestart in groep 1: 

 Navaro Sahertian. 
Wij hopen dat hij een fijne schooltijd zal 
hebben op onze school. 
 

ENGELS – EARLY BIRD 
 
in de eerste week na de vakantie hebben de 
teamleden de derde en laatste training van 
Early Bird gevolgd. We zijn erg geïnspireerd 
door de trainer en de door haar aangeleverde 
ideeën. In groep 1 t/m 4 worden dit jaar voor 
het eerst lessen Engels gegeven. In groep 5 
t/m 8 volgen we de bestaande methode als 
leidraad, maar voegen we ook veel van de 
aangereikte ideeën toe. Na de 
voorjaarsvakantie gaan we een zichtzending 
aanvragen van een nieuwe methode Engels. 
We geven graag een indruk van de lessen 
Engels in de groepen: 

 In groep 1-2 bieden we het Engels aan 

op een speelse manier. Bij de lopende 

thema´s zoeken we liedjes en 

spelletjes die we gedurende het 

thema zingen en spelen. Zo hebben 

we o.a. liedjes gezongen als: 

‘Autumnleaves are a falling’, 

‘Autumnleaves are falling down’, 

‘Orange, yellow, red and brown’,  ‘We 

wish you a merry Christmas’, ‘O 

Christmastree’, ‘Clap your hands 

together, ‘I see colors everywhere’, 

‘Colors song’, ‘Dancing shapes’. In de 

kring doen we spelletjes waarbij veel 

herhaling voorkomt: My name is….. , I 

like (kleur benoemen), Can you get me 

a…. (kind mag een voorwerp dat 

genoemd is uit de kast pakken)  Of: de 

juf noemt allerlei Engelse woorden op 

en als ze een kleur horen, mogen ze 

op hun stoel staan. Ze zijn soms zelf 

verbaasd over het feit dat ze sommige 

woorden ‘zomaar’ begrijpen. Ze 

begrijpen vaak al dierennamen: bear, 

elephant, fish, cat, crocodile etc, want 

die lijken natuurlijk ook op onze 

woorden. Net als tellen. Ze durven 

daarom die woorden ook te zeggen, 

want het klinkt al bekend. Het 

belangrijkste voor nu is, dat de 

kinderen het vooral erg leuk vinden 

om Engelse liedjes en wat woordjes te 

leren en dat ze leren om te durven 

praten. 

 Groep 3-4 is enthousiast begonnen 

aan de lessen Engels. We kunnen 

inmiddels al heel goed tot 10 tellen. 

Ook hebben we de kleuren van de 

regenboog,  met een leuk liedje 

daarbij,  al heel goed geleerd. We 

hebben de afgelopen twee weken 

gepraat over ”my body”. Op het 

whiteboard in onze klas hangen 

afbeeldingen van het thema waarover 

we praten en leren. Het liedje “head, 

shoulders, knees and toes” is een van 

de liedjes die we nu uit ons hoofd 

kunnen. Het volgende thema is “the 

zoo”. 
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 Groep 5/6 begint met het ‘begroeten’ 
van de Engelse les. “Hello English 
lesson”De kinderen reageren met 
“Hello teacher.”De juf zegt “Hello 
children.” We herhalen alle woorden 
op de flashcards en maken 
opdrachten uit het werkboek, we 
kijken daar de eventueel benodigde 
filmpjes bij. We oefenen de uitspraak 
van woorden d.m.v. herhalen en soms 
gesprekjes met een klasgenoot. We 
mogen alleen Engels praten tijdens de 
Engelse les. We beëindigen de Engelse 
met: “Goodbye English lesson.” 

 In groep 7/8 hebben we twee kleine 

Union Jacks. Als die op de 

whiteboards worden gehangen, 

mogen we alleen maar Engels praten. 

Dat is soms best lastig, maar de 

kinderen worden heel creatief in het 

uitbeelden van wat zij bedoelen. We 

volgen het thema van de methode, 

maar geven de te leren woorden van 

elk hoofdstuk aan met flashcards. We 

gaan eerst luisteren naar de uitspraak, 

daarna gaan de kinderen het 

nazeggen. De woorden staan eronder, 

zodat ze kunnen worden gelezen en 

als laatste stap gaan de kinderen de 

woorden schrijven. Het is niet nodig 

om de woorden te vertalen, omdat ze 

aan de flashcards kunnen zien wat het 

Engelse woord betekent. Alle 

flashcards van het hoofdstuk hangen 

in de klas. We oefenen het spreken 

van zinnen met behulp van liedjes, 

chants, spelletjes en gesprekjes met 

elkaar. Na een uur worden de vlaggen 

van de borden gehaald en is de les 

klaar. 

LUSTRUM 
 
We zijn alweer een aantal weken aan het werk 
in het nieuwe jaar. Dit jaar is voor ons een 
speciaal jaar, omdat de school dit jaar 40 jaar 
bestaat. Dit gaan wij vieren op 7, 8 en 9 mei.  
Met onder andere een reünie, een feest voor 
de kinderen en nog meer leuke activiteiten. 
Meer informatie volgt.  

KOFFIEMOMENT 

Een aantal ouders heeft op  maandag 8 januari 
met elkaar koffiegedronken.  We hebben deze 
momenten ingesteld om ouders de 
gelegenheid te geven met elkaar in gesprek te 
gaan onder het genot van koffie of thee en 
een lekker koekje. 

De komende koffiemomenten variëren in de 
dagen van de week. De eerst komende 
momenten zijn op dinsdag 6 februari en 
vrijdag 9 maart. 

HOEF EN HAAG 

U heeft waarschijnlijk in de lokale media 

gelezen dat de gemeenteraad op dinsdag 19 

december heeft besloten om op twee locaties 

in Hoef en Haag een school te vestigen, te 

weten De Brink en op het Kasteelterrein. Op 

dit moment is onze stichting, O2A5, in gesprek 

met andere geïnteresseerde schoolbesturen. 

Zodra we weten wat dit voor de verhuizing 

van onze school gaat betekenen, zullen wij u 

hier over informeren. 
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LUIZEN 

Na de vakantie zijn de kinderen 
gecontroleerd op luizen. We zijn luizenvrij. 
U kunt ook een luizenradar raadplegen om  
te zien of er in onze regio een verhoogde 
kans is op luizen. Er wordt dan, indien 
nodig een waarschuwingsmelding 
gegeven: www.luizenradar.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

Dinsdag 6 februari 
– Koffiemoment van 8.30-9.15 uur 

Vrijdag 16 februari 
– Rapport 1. 

Maandag 19 t/m donderdag 22 februari 
– Rapportgesprekken. 

Inschrijvingsdatum volgt nog. 
Vrijdag 23 februari 

– Studiedag voor het team: kinderen 
zijn vrij. 

Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 
– Voorjaarsvakantie. 

Vrijdag 9 maart 
– Koffiemoment van 8.30-9.15 uur 

 
 

Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 
 
 

 

http://www.luizenradar.nl/

