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Maandag 11 februari 2019 
 

 

 

Belangrijke data           

 Di. 12 feb.   Rapportgesprekken 

 Woe. 13 feb.   Rapportgesprekken 

 Do. 14 feb.   Rapportgesprekken 

 Vr.  15 feb.   Studiemiddag (leerlingen vanaf 12:00 uur vrij) 

 Vr.  15 feb.   Bingo voor volwassenen 

 Ma. 18 feb.- vr. 22 feb. Voorjaarsvakantie 

 
 

 

Nieuws van de school 
 

 
Studiedag 

Afgelopen maandag hebben wij een studiedag gehad. Deze dag stond, 

onder andere, in het teken van het analyseren van de cito toetsen. 

Deze analyse stelt de leerkrachten in staat beter in te spelen op het 

onderwijs voor de groep, de individu en de onderwijsmethoden. 

 

Staking 

In de bijlage is er een brief toegevoegd van het bestuur inzake de staking van vrijdag 15 

maart. In de Krook van 25 februari laten wij u weten of de school geheel of gedeeltelijk 

gesloten zal zijn op 15 maart.  

 

 
Cocky op school aanwezig 

Vorige week is Cocky (een oud-collega die nu van haar pensioen geniet) begonnen met 

het afnemen van AVI bij de leerlingen van groep 3 tot en met 7. AVI is het systeem 

waarmee de school de leesontwikkeling van de leerlingen volgt. Wij verwachten dat zij 

aan het eind van de week alle leerlingen getoetst heeft.  
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Nieuws van de klas 

 

EEN WARE KETI-KOTI VIERING OP HET  

MEESTERWERK 

DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ 

Normaal gesproken vindt op 1 juli het jaarlijks Keti-Koti feest plaats. Bij dit feest vieren de 

Surinamers dat Nederland op 1 juli 1863 de slavernij afschafte. De naam komt uit het 

Surinaams en betekent ‘ketenen gebroken’. In Suriname heet deze dag officieel ‘Dag der 

Vrijheden’, maar wordt informeel ‘kettingsnijden’ genoemd. Veel Surinamers lopen die dag in 

feestelijke, kleurrijke en traditionele kledij, maar zoals Moysha opmerkte “iedereen is 

welkom juf” 

Keti-Koti feest  

In groep 6 hebben we tijdens Brandaan veel geleerd over Slavernij, hetgeen een diepe 

indruk heeft gemaakt. Om dit thema af te sluiten hebben we Keti-Koti feestje gehad in 

de klas. We hebben allerlei lekkernijen gegeten (dank aan mama Moysha en Jayla), 

gezongen en gespeeld. Bijv.: het liedje Faya Siton met de vuursteen (=balletje).  

 Op 1 juli, de echte dag van het Keti-Koti feest, dragen de 

vrouwen gekleurde kleren. De punten van de hoofddoeken 

staan dan juist naar buiten toe om de feestvreugde te 

symboliseren.  

 

 
 

  

En we hadden heerlijk 

eten. 

 

 

Het kledingstuk  heet een koto 
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De voorleeswedstrijd 

 
Hallo allemaal.  

Morgen is de voorleeswedstrijd . 

Maria uit groep 6 gaat lezen en Dewi gaat mee omdat zij haar heeft 

geholpen met lezen en het spandoek maken en het rijmpje. Ze hebben 

heel hard gewerkt om alles voorbereiden. Er gaat HEEL VEEL gebeuren 

daar. 

En ze doet het natuurlijk voor de lol. Maar we gaan haar pluimen!!! 

 

Met vriendelijke groeten,  

van Maria en Dewi. 

 
 

 
 

Fant Josephine Kuiper 
 

Volwassen bingo, 

 

Vrijdag 15 februari is er bingo voor volwassenen. De deuren gaan om 

19:30 uur open en de bingo start om 20.00 uur. Bingo boekjes kosten 

8 euro per stuk, 2 voor 15 euro. 
 
Na de voorjaarsvakantie 

 

Na de voorjaarsvakantie starten er een aantal nieuwe cursussen. 

- Maandag 25 februari start Meidenmiddag. Dit is een activiteit die het hele 

schooljaar    doorloopt. 

- Dinsdag 26 februari start  Yoga.  

- Donderdag 28 februari star de buurtsportclub basket- en handbal. 

 

Inschrijven kan via jkuiper@deschoor.nl.  

 

De Band! 2019 

Inschrijven voor de auditie op 27 februari kan nu ook via de brievenbus bij het 

activiteiten bord, gebruik hiervoor het inschrijfformulier wat er naast hangt. 

Al 2 keer eerder is er in het naschoolse aanbod een Band activiteit geweest. 2 keer met 

groot succes heb ik begrepen. Samen met Your Musiqskool hebben we nu ook weer een 

super leuke activiteit voor de komende periode georganiseerd. Namelijk de formatie van 

een echte Band. Vind je het leuk om mee te doen, geef je snel op via 

jkuiper@deschoor.nl. Ben je wel muzikaal of gewoon gek op muziek. Maar nog niet 

zeker genoeg om auditie te doen geef je dan op voor 1 van de 4 auditie training en 

bereid samen met een muziek docent je auditie voor. 

 

Auditie training 

Woensdag 13 februari is er auditie training, Gitaar en basgitaar van 13.00 tot 14.00. 

Wil jij meedoen? Meld je dan aan via jkuiper@deschoor.nl of kom gewoon binnen lopen. 

  

mailto:jkuiper@deschoor.nl
mailto:jkuiper@deschoor.nl


 

 

 
 

4 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 
Hilde Kwakkel: Praktijk Elf Twaalf 

Je kind reageert vaak woedend en verongelijkt maar je weet niet goed hoe dit komt. Je 

hebt al van alles geprobeerd om dit gedrag aan te pakken en soms helpt het even maar 

dan komt het weer terug. Je maakt je zorgen! Als kindertherapeut ga ik samen met je 

kind achterhalen wat het probeert te zeggen met dit gedrag, wat is het onderliggende 

gevoel? Ieder kind heeft een reden om te doen zoals het doet.  

Voor dit probleem en andere problemen met je kind, kun je bij mij terecht. 

 

Iedere maandag ben ik op school aanwezig. Ik ben orthopedagoog en integratief 

kindertherapeut. De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende 

verzekering. De sessies vallen onder complementaire/alternatieve zorg.  

Informeer bij je verzekeraar.  

Voor vrijblijvend informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 06-

13126376. Of vraag de intern begeleiders. 

 

Wat is integratieve kindertherapie? Deze vorm van psychotherapie is kortdurend omdat 

het kind als deskundige van zijn probleem wordt ingezet: het kind weet wat zijn 

probleem is, kan het zelf oplossen en doet dat met de middelen die het zelf kiest. 

 

  
 

. 
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