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Ontdek en ervaar je kracht!

KBS De Catharijnepoort1
15 februari 2019

Creatief vermogen
Volgende week vieren we op school Carnaval! Veel
kinderen komen dan verkleed naar school en vinden het
heerlijk om voor één dag iemand anders te zijn. Ze kleden
zich als een ander en gedragen zich ook als een ander. De
creativiteit van de kinderen wordt hierdoor gestimuleerd.
Daarom besteden we veel aandacht aan de outfit van de
kinderen door een modeshow in de klas te organiseren,
hetgeen we zien als een uiting van kunst. Rondom kunst en
cultuur hebben we de afgelopen twee jaar veel gedaan op
het gebied van de muzieklessen samen met het UCK. Dit
ronden we binnenkort af. Gisteren hebben we een
samenwerkingsovereenkomst getekend met Het Filiaal. Zij
worden onze culturele partner waarmee wij samen een
leerlijn Creatief Vermogen op gaan zetten. Hierbij denken
wij aan toneel, zingen, decors maken, dans, etc. De
voorbereidingen voor onze school zijn momenteel in volle
gang. De komende maanden gaan we met verschillende
groepen naar een voorstelling en gaan de leerkrachten ook
workshops volgen. Verderop in deze nieuwsbrief lezen
jullie daar meer over. Wij hebben er enorm veel zin!
Anita Verweij
Schoolleider
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Ouderavond over mediawijs
Op 4 februari organiseerden wij een ouderavond over mediawijsheid. Tijdens
de avond hebben we dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken
besproken. Ook zijn veel tips en ideeën uitgewisseld. Het onderwerp leeft
voor veel ouders en kinderen, want we hebben er dagelijks mee te maken en
iedereen heeft op dit gebied eigen regels opgesteld. Iedereen krijgt via Social
Schools de PowerPoint die tijdens de avond besproken is. Tot slot willen we
alle ouders bedanken voor hun openheid en betrokkenheid.
Broertjes of zusjes aanmelden
Momenteel zijn wij aan het inventariseren hoeveel kinderen de komende
jaren bij ons op school gaan komen. We hebben geconstateerd dat nog niet
alle jongere broertjes of zusjes zijn aangemeld. Daarom willen we die ouders
vragen om hun kind volgende week aan te melden, als dit nog niet gebeurd is.
De vooraanmelding mag al vanaf 1 jaar. Bij de conciërge kunnen ouders een
formulier ophalen.
Carnaval op de Catharijnepoort
Alaaf!
Vrijdag 22 februari vieren we carnaval op de Catharijnepoort
Alle kinderen mogen zoveel mogelijk verkleed naar school komen. We kunnen
deze dag natuurlijk niet feesten zonder de hulp van ouders. We zoeken ouders
die willen helpen bij het spelletjescircuit in de ochtend. Er hangen
inschrijflijsten op locatie Majellapark en locatie Schimmelplein.
's Middags is er een playbackshow voor de kinderen, waarbij leerlingen uit
groep 3 t/m 8 kunnen laten zien wat een sterren ze zijn.
Het wordt een fantastisch feest!
Onderwijsstaking op 15 maart
In de vorige nieuwsbrief hebben we alle ouders geïnformeerd over de
stakingsdag in het gehele onderwijs die op 15 maart a.s. gaat plaatsvinden.
Binnen ons team zijn er een aantal leerkrachten voornemens om die dag te
gaan staken. Ook zijn er leerkrachten die niet gaan staken, maar op een
andere manier hun ongenoegen willen uiten. Wij vinden als team dat iedereen
gerespecteerd moet worden in de keuze die diegene maakt. We verwachten
dat ouders/verzorgers dit ook onderschrijven. Tenslotte gaat het om de
kwaliteit van het onderwijs aan hun kind waar de leerkrachten voor strijden.
De leerkrachten die op 15 maart staken, gaan de ouders van hun groep
volgende week informeren middels een bericht op Social Schools. Het kan dus
zo zijn dat er in de ene groep wel lessen zijn, maar in de andere groep niet.
Voor in de agenda
Vanwege de onderwijsstaking van 15 maart is de informatieochtend en het
open podium verplaatst naar vrijdag 22 maart.
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Gevonden voorwerpen!
De koude periode heeft voor veel gevonden voorwerpen gezorgd, er
verschenen vooral veel eenzame handschoenen in de gangen.
Op maandag 18 en dinsdag 19 februari liggen al deze handschoenen op locatie
Schimmelplein, weer uitgestald op de tafels in de hal voor de koffiekamer. Als
je op locatie Majellapark iets kwijt bent, kun je dat vragen aan meester Hans.
Daarbij liggen ook de andere gevonden voorwerpen zoals gymkleding, vestjes,
broodtrommels enzovoort.
Dus kom maandag- en dinsdagochtend, tussen 8.20 uur en 8.45 uur even
kijken of er nog iets van de kinderen bij ligt. Alles wat niet meegenomen
wordt, gaat naar een goed doel.
Creatief Partnerschap tussen Het Filiaal en de Catharijnepoort
Gisteren heeft juf Anita namens de Catharijnepoort een Creatief Partnerschap
gesloten met Het Filiaal. Dit is een Utrechts theatergezelschap dat
voorstellingen maakt voor families en voor basisonderwijs. In het Creatief
Partnerschap gaan we samen kijken naar hoe we meer creativiteit in de lessen
op school kunnen brengen. Dit zullen jullie waarschijnlijk nog niet direct
merken, we gaan het de komende tijd ontwikkelen.
We horen nu bij Creatief Vermogen Utrecht, een netwerk van scholen en
culturele partners in Utrecht.
We hebben er erg veel zin in en verheugen ons op de samenwerking!

KRO Kindertijd
Aan het begin van januari is er in groep 1/2 B (van locatie Schimmelplein)
door KRO Kindertijd een filmpje gemaakt van de verjaardag van Lonneke. Hier
is nu een uitzenddatum van bekend. De uitzending zal plaatsvinden op
donderdag 28 februari om 13.40 uur. We zijn allemaal erg benieuwd naar het
resultaat!

