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De nationale voorleeswedstrijd
Afgelopen dinsdag trok groep 7 naar De
Eendracht in Gemert. Daar vonden de
lokale voorselectie plaats van ‘De
nationale voorleeswedstrijd’ plaats. Janou Bijvelds was daarin onze Handelse troef. In groep 7
werd zij verkozen tot de voorleeskampioen van De Havelt.
Door middel van spandoeken en aanmoedigen kreeg Janou alle steun van haar klasgenoten.
Ondanks een steengoede voordracht is Janou helaas toch niet door naar de volgende ronde.
Janou, je hebt het super gedaan en we zijn natuurlijk zeer trots op jou. Volgens meester Walter
had jij moeten winnen. Proficiat met je prestatie!

Stagiaires
Pleun de Gouw, momenteel stagiaire onderwijsassistent zal op 28 en 29 januari haar laatste
stagedagen bij de kleuters gaan doorbrengen. Na haar stageperiode op De Havelt gaat ze naar het
Venster in Gemert, waar ze in groep 3 gaat werken. We wensen Pleun veel succes met het vervolg
van haar studie.
In groep 1/2 zal Fleur Vesters uit Gemert, eerstejaars opleiding tot onderwijsassistent, de plek van
Pleun overnemen. Fleur begint op 4 februari een volle week met haar stage. Daarna is zij op
de donderdagen en vrijdagen in de groep.
Ook is deze week Niek van de Elsen uit Handel te vinden op ons kindcentrum. Niek heeft De
Havelt uitgekozen voor zijn oriënterende stage vanuit het Commanderij College. Hij is deze week
vooral te vinden in groep 6 en tijdens de gymlessen van de diverse groepen.
We wensen Fleur een hele fijne en leerzame tijd toe op ons kindcentrum. En Niek natuurlijk nog
een paar hele leuke dagen.

Ben Bizzie
Naast workshops tekenen en techniek willen we ook op het
gebied van sport en spel naschoolse activiteiten gaan
organiseren. Op vrijdagmiddag 22 februari gaan we met
kinderen uit groep 3 en 4 lekker bewegen. Groep 5 t/m 8
komt op vrijdagmiddag 5 april aan de beurt en groep 1 en 2
kunnen zich op vrijdagmiddag 14 juni lekker uitleven.
Deze activiteiten worden gegeven door onze gymleraar Tijn
van Lankvelt. Deelname is vrijwillig en zal €1,- per keer
kosten.
Meer info over inhoud en opgave volgt nog.

Voorleescarroussel
Vanochtend zijn de voorleesdagen gestart. Dit gebeurde
op een leuke wijze. Elke groep kreeg een andere
leerkracht die kwam voorlezen. Zo las juf Trudy uit het
boek ‘Sabel’ voor in groep 7. ‘Superjuffie’ werd
voorgelezen door juf Karin in groep 3/4. Meester Walter

verraste groep 5 met ‘De Gorgels’.
Groep 8 kreeg juf Linda in de klas met
het boek ‘Winterhuishotel’ en een
verhaal uit ‘Mees Kees’
werd
in
groep
6
voorgedragen door juf
Jolanda.
De kleuters en peuters
werden in twee groepen
voorgelezen
door
juf
Marloes met ‘Heb jij
misschien
een
olifant
gezien?’
en
meester
Gerben met het boek
‘Dino’s bestaan niet’. Dat
was griezelen!

Een huis voor Harry
In de kleutergroep is veel aandacht besteed aan het
prentenboek van het jaar: ‘Een huis voor Harry’.
“De dikke kater Harry gaat liever niet naar buiten,
binnen is het veiliger. Tot zijn vriendje Vera, een
vlinder, hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij
wel. Maar hij raakt de weg kwijt, want zij is veel
sneller. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de
weg terug naar huis?“
Helpen jullie mee een prachtig huis voor Harry te
maken? Deze vraag is aan alle kleuters gesteld.
De kinderen zijn inmiddels druk bezig om het
allermooiste huis te maken wat ze kunnen verzinnen.
Daarna zal dit huis tentoongesteld worden in de
bibliotheek van Gemert. Daar wordt een mooie
tentoonstelling van alle gemaakte huizen gemaakt.
Iedereen kan dan samen met papa, mama, oma en
opa de huizen komen bewonderen.
Wij zijn natuurlijk zeer benieuwd naar het bouwwerk
van onze kleuters.
Voor meer info zie: www.nationalevoorleesdagen.nl

Sneeuwpret
Zo lang op gehoopt, veel door het raam naar buiten gekeken, maar daar was het dan eindelijk…
sneeuw. Dus …. naar buiten en genieten maar!

Agenda
25 januari
4 t/m 8 februari
6 februari
14 februari
15 februari

Maandafsluiting 3
Inloopkwartier
Start workshops Mad Science
Rapport 1
Maandafsluiting 4

