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Studiedag - alle leerlingen zijn vrij
Halve finale schoolschaken Westfriesland
Intekenen 10-minutengesprek / ouder-kindgesprek
Studiedag - alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Deze week 10-minutengesprek / ouder-kindgesprek

Onderwerpen










Nieuwjaarstoost
Prikbord Voortgezet Onderwijs
Gevonden voorwerpen
Nieuws van de OR
Thema 4xwijzer
Techniek
Schoolhandbaltoernooi
SPAR actie zaterdag 20 januari
Jeugdsportpas

Het nieuwe jaar zijn we gestart met een toost. De leerlingen hebben elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst met daarbij
ook een persoonlijke wens.
Marloes Goesinnen
directie

Prikbord Voortgezet Onderwijs
Op het prikbord naast de bibliotheek hangen wij vanaf nu
informatie die wij ontvangen van het Voortgezet Onderwijs.
Komt u een keer kijken?

Gevonden voorwerpen
Mist uw zoon of dochter een sleutel, handschoen, sjaal of trui? De gevonden voorwerpen liggen van 17 t/m 22 januari in de
meester Wim-hal, daarna zullen ze worden weggebracht.

Nieuws van de OR
Op de jaarvergadering van de OR, gehouden 8 november 2017, is besloten de jaarlijkse vrijwillige Ouderbijdrage met € 2,50
per kind per schooljaar te verhogen. Deze extra bijdrage zal worden gereserveerd voor het kledingfonds om voor alle
leerlingen een echt KOETshirt te bekostigen. Dit shirt kan onder andere gedragen worden bij schoolreis en
sportevenementen.
Vanuit dit fonds worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar nieuwe shirts gekocht voor de kinderen die uit hun
vorige shirt gegroeid zijn. Het is de bedoeling dat zolang als mogelijk hetzelfde shirt gebruikt gaat worden, dus alleen
wanneer het niet meer past vragen om een nieuwe, aan het begin van een nieuw schooljaar. Zolang het shirt nog past
gebruiken!
De brief voor de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt vanaf dit schooljaar niet verstuurd via de post, maar uitgedeeld in
de klas. Tevens ontvangt u dan ook het Koetshirt en de daarbij behorende spelregels.

Thema 4xwijzer
Alle groepen zijn weer van start gegaan met een thema van 4xWijzer.
Tijdens dit thema ligt het accent niet alleen op het verzamelen van kennis
en onderzoekend leren, maar ook op het delen van deze kennis.
Als een leerling iets nieuws heeft geleerd over het onderwerp, kan hij dit
aan zijn klasgenoten vertellen door op ‘op de stip’ te gaan staan. Dit is de
eerste stap naar presenteren. Het nieuw geleerde wordt daarna op de
Themamuur gehangen. Zo leren we mét en van elkaar.
In de groepen 1 t/m 4 wordt er gewerkt over sterren en planeten. Heeft
u Andre Kuipers al zien zweven door de ruimte in de hal van groep 3/4?

Techniek
Met groep 5/6 gaan we werken rond het thema "Romeinen". In het
technieklokaal gaan de kinderen mozaïeken met stukjes van tegels en Romeinse
wapens namaken van hout. Eerst gaan de kinderen bekijken welk wapen ze willen
maken, vervolgens ontwerpen ze het op papier en dan gaan ze hout zoeken. Dit
hout gaan ze zelf op maat zagen en aan elkaar bevestigen met behulp van spijkers
en hamer of schroeven en schroevendraaier. Leuk en heel leerzaam!

In februari willen wij in het technieklokaal ook aandacht besteden aan de olympische winterspelen.
We gaan van een grote plank hout een springschans maken. De kinderen kunnen dan lego poppetjes
van deze schans af laten gaan. De lego poppetjes kunnen dan op ski's staan of bijvoorbeeld in een
bootje. Wie komt het verst?
Wij zijn nog steeds op zoek naar interessante spullen voor het technieklokaal. Dat kan zijn om te demonteren of te
gebruiken (gereedschap, lego, technisch lego, duplo, knex of andere materialen).
Heeft u iets interessants zou u dat aan willen geven of een mailtje willen sturen naar jandekker@obsdekoet.nl.
Alvast bedankt!

Schoolhandbaltoernooi
De leerlingen van obs De Koet zijn weer uitgenodigd voor het schoolhandbaltoernooi in april. De
wedstrijden worden gespeeld op 4 april voor groep 7-8, op 11 april groep 5-6 en op 18 april voor
groep 3-4. De wedstrijden worden op het buitenveld gespeeld na school in Wervershoof.
Ik denk dat iedereen de laatste tijd wel genoten heeft van de acties van de Nederlandse handbal
dames en heren op tv. Veel leerlingen van obs De Koet spelen al handbal bij HV Hauwert, de toppers
van groep 8 zullen tijdens de gymles aan iedereen die met het toernooi mee doet de spelregels uitleggen, truuks leren en
tips geven hoe een goede handballer te worden. Bij voldoende belangstelling worden er ook buitenschool nog 1 of
meerdere trainingen georganiseerd of mag je zelfs een paar keer gratis meetrainen met een handbalteam met
leeftijdsgenoten.
Groep 7-8 kan bij winst meedoen met de provinciale wedstrijden en bij winst daarvan landelijk. Vorig jaar kwamen we tot
de provinciale wedstrijden.
Heb je altijd al gedacht ik wil eens handballen en kijken hoe dit spelletje gaat, geef je dan snel op, deze week worden
opgaveformulieren uitgedeeld.
Meer informatie mail info@etalagepop.nl
Groeten Jasper Holla (vader van Arnold, groep 8, trainer en coach HV Hauwert)
P.S. Ouders die willen coachen, rijden en of willen helpen, we kunnen niet zonder jullie, je kunt je opgeven op het
inschrijfformulier wat deze week wordt uitgedeeld.

SPAR actie zaterdag 20 januari
Beste Koet ouders,
Zaterdag aanstaande vragen wij u om langs te komen bij de Spar,
voor een kleine of grote boodschap. Wij als bewoners van de 2
dorpen gaan Hisse en Vonnie een leuke dag aanbieden in de Spar,
omdat, zoals u in de media heeft kunnen lezen, er al 4 x is
ingebroken. Na veel schade op verschillende vlakken willen wij een
steentje bijdragen.

Van 10.00 uur t/m 16.00 uur vinden er diverse activiteiten plaats. Wat gaan we allemaal doen?
















Japie Kroon draagt zorg voor een springkussen voor de deur.
Het boodschappenspel onder leiding van Jeroen van Meulem, die probeert jong en oud prijzen te laten winnen
door Jan Slagter te spelen met Max geheugentrainer.
Elise en Mandy zorgen voor een volle prijzentafel en organiseren het SPAR loterij spel.
Bij de bakker in de Spar staan Elly en Annet met verse koffie en iets lekkers van bakkerij Koning. Ook om mee te
nemen voor thuis (Heerlijke tompoes).
Buiten staan Linda en Natasja met heerlijke gluhwijn en warme chocolademelk.
De beroemde roombroodjes van Vonnie worden gemaakt met haar leerling Iris-Anneke, deze aanbieding is ook
mee te nemen voor bij de koffie.
De boodschappen worden voor u ingepakt door o.a Ilse.
Kids kunnen worden geschminkt door onze clown van Oostwoud Marjolein.
Ingrid Keijzer zorgt voor wat warmte bij de entree.
SPAR WASH; u kunt uw auto laten wassen voor een lief prijsje, dan rijdt uw auto na het boodschappen doen
gewoon schoon weg, wie heeft het.
De jongens van Bontekoe, oftewel de familie Keijzer, zijn natuurlijk van de partij.
Bij de lege flessen automaat staat een melkbus, u mag hier uw bonnetje doneren.
Aitje van de dans/sportschool en haar leerlingen zorgen voor een spectaculair sluitstuk om 16.00 uur op het plein.
Bakkerij Koning en lokale bedrijven helpen aan deze leuke actie mee.
De Spar wordt feestelijk aangekleed voor de deur.

Kortom deze dag mag u niet missen! Wij hopen dat veel mensen de weg naar de Spar vinden en dat we er een
onvergetelijke dag van maken. Zijn er mensen die een donatie willen doen in de vorm van een kadootje voor onze
spelletjes of een gift dan mag u dat langs brengen bij Ed Bobeldijk te bereiken op 0619045335 of op de dag zelf.
Met vriendelijke groet,
Ed Bobeldijk

Jeugdsportpas

Schrijf je in voor de JeugdSportPas!
De kerstvakantie is net voorbij en ook dit jaar kunnen de kinderen
zich weer aanmelden voor de voorjaarsronde van de JeugdSportPas.

Met de JeugdSportPas krijgen de leerlingen de kans om bij een vereniging vier lessen voor € 6,- uit te proberen zonder
direct lid te worden. Door aan verschillende sportactiviteiten deel te nemen kunnen de kinderen direct of op een later
moment een bewuste sportkeuze maken. Een goed moment dus om de sport te vinden die goed bij je past. De
JeugdSportPas wordt in samenwerking met de lokale verenigingen georganiseerd door Sportservice West-Friesland. De
leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen deelnemen aan een uitdagend sportaanbod. In week 2 worden de roosters op
school uitgedeeld en de kinderen kunnen zich vervolgens digitaal inschrijven vanaf 15 januari tot en met 12 februari via
https://jouw.teamsportservice.nl/west-friesland. Staat de les niet meer op de website? Dan betekent het dat de les vol zit.
Houd de website in dat geval goed in de gaten want mogelijk komt er een extra les.

