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Het huis voor Harry
In groep 1/2 is afgelopen week
veel aandacht besteed aan het
prentenboek van het jaar: ‘Een
huis voor Harry’.

De dikke kater Harry ging een mooie vlinder achterna,
verdwaalde en was daarna zijn huis kwijt.
De kleuters bouwden een mooi nieuw huis voor Harry.
Superknap gemaakt, kinderen!
Het huis staat momenteel tentoongesteld in de bibliotheek van
Gemert. Daar zijn alle bouwwerken van de diverse kindcentra te
bewonderen. Iedereen mag komen kijken.

Nieuwe vormen binnen hedendaags onderwijs
Op De Havelt staan we natuurlijk niet
stil en zien we zeker de mogelijkheden
van internet, ict en social media.
Kinderen prikkelen zelf op zoek te gaan
naar info, zelf ontdekken en zelf
presenteren. Hoe interessant en leuk is
dat?
In groep 8 kregen de kinderen binnen
het thema 3 van aardrijkskunde (ZuidAmerika en Antarctica) de opdracht zelf
een presentatie te maken. Dit mocht via het maken van een filmpje, PowerPoint, strip, Prezi,
poster etc. “Kies maar uit wat bij je past”.
Daardoor oefenen de kinderen met de zgn. 21st century skills (vaardigheden van de toekomst) en
tegelijkertijd doen ze informatie op en leren ze voor het proefwerk.
Wies van Berlo maakte dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=YW2a7urTN1U

En groep 5 ging naar buiten voor de rekenles
We hebben buiten een rekenles gedaan. Over oppervlakte
en omtrek. We moesten figuren maken van 12 en 14. De
kinderen hebben goed samengewerkt in tweetallen. Het
was op het schoolplein super leerzaam en gezellig.
Sommige kinderen vonden het nog wel moeilijk. Ze deden
het met stoepkrijt. Tot slot hebben we nog op papier aan
dit onderwerp gewerkt.
Groetjes Lotus en Bloem. Groep 5

Sollicitatieprocedure vacature bij de dagopvang en ondersteuning groep 1/2
Helaas kunnen we hierin op dit moment nog geen naam vrijgeven. Reden is dat we roosters, met
name in de opvang nog moeten afstemmen en onderzoeken we nog naar de mogelijkheden van
deze nieuwe collega. ‘Onderhandelingen’ lopen dus. In afwachting van dit alles, zal voorlopig
juffrouw Daisy op de vrijdag groep 1/2 gaan ondersteunen. Wordt verder vervolgd.

Mad Science van start
We kunnen van start! In totaal hebben we 14 aanmeldingen ontvangen en starten we met 1
naschoolse groep.
Mochten er alsnog ouders zijn die hun kind willen
inschrijven, dan kan dit nog tot en met de eerste les.
Mad Science zorgt er voor dat de eventuele late
aanmeldingen nog verwerkt worden.
De tijden zijn op woensdag tussen 12:45 uur en 13.45
uur. Data 6 febr.; 13 febr.; 20 febr.; 27 febr.; 13 maart
en 27 maart.
De kinderen mogen direct na school hun zelf
meegebracht lunchpakket nuttigen in het lokaal,
voordat de workshops beginnen

Twee nieuwe cursussen ‘Tekenen met Maaike’ voor groep 4 t/m 8
Donderdag 14 en 28 februari
In 2 lessen maken de kinderen 1 kunstwerk.
Het thema carnaval staat centraal
Deelname voor 2 lessen slechts 12,50
inclusief alle materialen. we werken op dik
aquarelpapier met ecoline, stift en
holografisch karton. Tijdens deze opdracht
laten we ons inspireren door de schilder
Hundertwasser. Een schilder die tijdens zijn
werk vooral zijn hand volgde, vanuit zijn
gevoel en niet vanuit zijn denken.

Donderdag 21 maart, 4 april, 18 april
Iedere les een andere techniek.
Kennismaken maken met verschillende teken- en
schildertechnieken en durf jezelf te uiten op papier
en buiten de lijntjes te werken.
We werken met ecoline, bijenwaskrijt,
kleurpotlood, pastelkrijt
Deelname 3 lessen 15 euro
Aanmelden kan bij Gerben of via
directie@dehavelt.nl
Graag onder vermelding van welke cursus(sen) u uw kind(eren) aanmeldt.

Agenda
4 t/m 8 februari
6 februari
14 februari
14 februari
15 februari
18-19 februari
19-20-21 februari
22 februari
22 februari

Inloopkwartier
Start naschoolse workshops Mad Science
Rapport 1
Start workshops Tekenen met Maaike
Maandafsluiting 4
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8
Spelletjesochtend groep 1-2
Naschoolse workshop sport en spel Ben Bizzie

Wist u dat?
 We op zoek zijn naar meer mogelijkheden in het buitenspel van de kinderen?
 Er zo momenteel een project loopt, waarin onderzocht wordt of er in de nabijheid een
kunstgrasveldje gecreëerd kan worden?
 We daar dan tijdens schooltijd (pauzes) en na schooltijd (BSO) gebruik van kunnen maken?
 De realisatie nog wel toekomst muziek is, maar dat plannen nu eenmaal een startpunt
moeten hebben?

Stichting Kids 4 Musical zoekt jong talent voor musical KABAM!
Voor onze nieuwe productie KABAM!
zijn wij op zoek naar nieuwe spelers.
Op 19 maart is er een gratis
kennismakingsrepetitie. Doe je mee?
Stichting Kids 4 Musical doet een
oproep aan alle kinderen in Handel,
Gemert en omstreken:
* Ben jij tussen 8 en 15 jaar?
* Houd je van zingen, dansen en
toneelspelen?
* Wil je ervaren hoe het is om aan een
productie mee te doen?
Geef je dan nu op!
Ervaring is niet nodig. In de repetities
leren de kinderen dansen, zingen en acteren zodat ze mee kunnen doen in deze musical. De
repetities zijn op dinsdagmiddag van 15.30u tot 17.00u in de Bron in Handel en worden gegeven
door professionele regisseur en zangcoach. Op 19 maart is de eerste repetitie. Dit is een gratis
kennismakingsrepetitie. De musical zal in november op de planken staan.
De musical KABAM!! is een wervelende musical over een gezin wat alles heeft. Totdat een
ongeluk alles op zijn kop zet. De
musical zal volledig gespeeld worden
door kinderen. Dat wil niet zeggen dat
het een kindervoorstelling wordt. De
musical is gemaakt voor jong en oud
en heeft lovende kritieken ontvangen
van de pers.
Kids 4 Musical maakt al jaren
succesvolle musicalproducties in
Wageningen en sinds 2 jaar ook in
Handel. De afgelopen jaren speelden
de kids de musicals GESTOLEN en
GEVLUCHT, allebei voor uitverkochte
zaal in Handel.
Het doel van de stichting is om jonge
kinderen de kans te geven hun
talenten te ontdekken en
ontwikkelen. Ook wil Kids 4 Musical
kinderen de kans geven te stralen in
een grote professionele musical, met
alles erop en eraan om zo een schat
aan ervaring op te doen. Tijdens de
voorstelling wordt er gewerkt met
live muziek en licht-, en
geluidseffecten. Opgeven kan via
info@kids4musical.nl. U kunt ook
bellen met Dymfy Otten tel: 0623892824. Meer informatie is ook te
vinden op www.kids4musical.nl.

