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Hieperdepiep hoera!
Groep 1/2 van De Havelt is winnaar geworden
van de knutselwedstrijd: ´Bouw samen een huis
voor Harry´. Daarom krijgen wij vanuit
Bibliotheek De Lage Beemden een hele leuke
prijs: een pluche knuffelkat Harry voor in de
groep. Zo kunnen we met Harry nog vele leuke
avonturen beleven.
Kinderen van groep 1/2 van harte proficiat met
jullie nieuwe vriendje en een heel groot
compliment voor jullie mooie knutselwerk!

Thema carnaval bij het peuterwerk
Inmiddels zijn we begonnen met het thema: ´Carnaval / Wat
heb jij aan vandaag?´
Dit thema loopt van 18 februari t/m 29 maart. Binnen dit
thema speelt kleding een grote rol.
Op spelende wijze leren de kinderen van alles. We gaan
volop leuke activiteiten doen. We gaan wassen en de was
ophangen, boekjes lezen, kleuren en naar het verschil kijken
van wat warm is en wat koud en we maken een echte schoenenwinkel.
Om de woordenschat van onze jonge kinderen te vergroten bieden wij in dit thema extra
aandacht aan woorden en begrippen, zoals:
de broek, hetzelfde, de trui, passen, de
jurk, de hoed, schuim, etc. Deze
woordenlijst vormt de basis voor het thema
en alle activiteiten daarbinnen. Door de
woorden en de begrippen veel te herhalen
leren kinderen al deze woorden begrijpen.
En natuurlijk gaan we veel knutselen,
zingen met en voorlezen aan de kinderen.
We hopen dat de kinderen weer veel
plezier gaan beleven aan dit thema en al
spelend weer volop leren!

Voorleesbezoek bij de opvang
Vorige week kregen wij een voorleesbezoek
vanuit de bieb. Juffrouw Trude kwam namelijk
voorlezen uit het boek van Haas en Beer. Een
leuk boekje dat vertelt dat Beer en Haas
samen verstoppertje gaan spelen. De
woordbegrippen groot en klein kwamen hierin
goed naar voren. We telden van 1 tot en met
10. Alle kinderen deden supergoed mee!
Na het verhaal mochten de kinderen het
verhaal naspelen en zelf de Beer verstoppen
en als Haas (met konijnenoren) de knuffelbeer
gaan zoeken. Kortom een hele leuke activiteit!

Tekent u ook een petitie voor het onderwijs?
Voor onze school is een petitie aangemaakt voor betere onderwijskwaliteit, een lagere werkdruk
en een eerlijk salaris. Ook moet er een plan komen om het lerarentekort op te lossen en te
voorkomen dat onze leerlingen straks geen leerkracht meer hebben voor de klas. Steun de actie
en teken de petitie op www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/696168

Workshop sport en spel voor groep 3/4: Nog twee plaatsen!
Onze gymleraar Tijn gaat vrijdag een leuk beweeguurtje in onze grote
gymzaal organiseren. Er zijn nog twee plaatsen over. Aanmelden kan
nog! Dit kan alleen rechtstreeks bij Gerben. Wie het eerste mailt, die
heeft geluk. Aanmelden kan via: directie@dehavelt.nl
Tijd: vrijdag 22 februari tussen 13.30 en 14.30 uur.
Deelname kost slechts €1,-. Geld graag in een enveloppe meenemen.
Verzamelen om 13.25 bij gymzaal in de Bron.

Leuk activiteit bij Mad Science
Vandaag mochten de kinderen met gekleurde
stiften een route tekenen, die de rijdende robot
daarna moest volgen. Elke kleur gaf een andere
code door aan de robot. Het was superleuk!

´Ruimte voor helden´: ons ambitieverhaal van GOO
Alle kindcentra van GOO hebben een nieuw ambitieverhaal vastgesteld.
Natuurlijk conformeren wij als De Havelt aan deze ambities. Onze drie kernwaarden en ambities:
Lef -> ontwikkelen omdat we lef hebben.
Verbinding -> samenwerken om te verbinden.
Nieuwsgierig -> kijken, luisteren & doen omdat onze nieuwsgierigheid om positieve actie vraagt.
Onze zes doelstellingen:
1. We staan bekend als een aantrekkelijke, innovatieve en betrokken werkgever.
In onze lerende organisatie gaat het eerst om cultuur en dan om structuur. We
ondersteunen elkaar door samenwerking aan onze doelen. We zijn onderscheidend in de
manier waarop we professionals de ruimte geven. Jonge professionals boeien en binden
we in een vroeg stadium en betrekken we bij werving en selectie van onze nieuwe
medewerkers.
2. We bieden keuzevrijheid aan ouders een leerlingen.
We bieden ouders en kinderen de keuze uit onderscheidende onderwijsconcepten en
garanderen daarbinnen een breed aanbod en mogelijkheden, zodat kinderen kunnen
kiezen hoe ze willen leren en wat ze willen leren. We laten kinderen mede-eigenaar
worden van hun eigen leerproces.
3. We creëren brede en wederkerige ontwikkelingsmogelijkheden.
We onderscheiden ons door de unieke samenwerking tussen alle GOO kindcentra.
Ontwikkeling van opvang en onderwijs wordt samen opgepakt, waarbij we kijken naar wat
de veranderende maatschappij vraagt. Onze kindcentra staan tevens in verbinding met
voortgezet onderwijs en relevante instanties en bedrijven.
4. We zijn regisseurs van talentonwikkeling.
We onderscheiden ons door verbinding tussen pedagogisch handelen en onderwijsinhoud.
We werken samen met het VO en onderzoeken een aanbod van 10 tot 14 jaar. We zetten
talenten flexibel in om collega’s en kinderen te enthousiasmeren en te verbinden in hun
intrinsieke motivatie en ontwikkeling.
5. We innoveren door permanent leren en verbeteren.
We leren van en met elkaar omdat wij nieuwsgierig zijn naar wat er beter kan. We hebben
gedefinieerd wat GOO kwaliteit inhoudt en bieden een passend kwaliteitssysteem met
audits, cyclische monitoring en verbeteracties. De dialoog is leidend en niet het protocol.
Elk kindcentrum heeft een goed beeld van
de eigen kwaliteit, we verbeteren
voortdurend en verzamelen Good
Practices.
6. We borgen professionele ontwikkeling.
We bieden ruimte voor ontplooiing en
ontwikkeling van medewerkers door
professionele dialoog,
ontwikkelingsgerichte gesprekcyclus,
individuele coaching en verbinding met
kwaliteitszorg. Daarnaast bieden we een
intern scholingsaanbod middels een GOO
Academy. We zijn op alle niveaus een
nieuwsgierige en lerende organisatie.

Agenda
22 februari
22 februari
1 maart
4 t/m 8 maart
13 maart
18 t/m 22 maart
20 maart
21 maart
22 maart

Spelletjesochtend groep 1-2
Naschoolse workshop sport en spel Ben Bizzie
Carnavalsfeest op De Havelt
Carnavalsvakantie
Luizencontrole
Week van de lentekriebels
Studiedag
Infoavond afscheid groep 8
Spelletjesochtend groep 1-2

Wist u dat?
 Eerstejaars-stagiaire van PABO De Kempel Liz Manders inmiddels haar stage begonnen is
in groep 6?
 Zij vooral op de dinsdagen aanwezig zal zijn?
 Oud-leerling Jeroen van de Bosch en oud-collega Ton Marinus ons twee wekelijks helpen
met allerlei klusjes?
 Dit vaak gaat om klusjes waar wij zelf niet aan toe komen?
 We heel blij zijn met hun hulp en de vrolijke noot die daarbij gepaard gaat?
 Het leuk is om de betrokkenheid van diverse ouders en vrijwilligers bij ons kindcentrum
telkens weer te mogen ervaren?
 We iedereen daarvoor enorm willen bedanken?
 De carnavalssfeer steeds meer het kindcentrum binnen komt?
 Het kindcentrum ook weer heel mooi versierd is?
 We uitkijken naar een heel leuk carnavalsfeest?

Juniorenactiviteiten bij TC Handel
Binnenkort weer leuke activiteiten bij de tennisclub.
Zondag 24 maart hebben we van 10.00 tot 11.30 uur een junioren toss.
Zaterdag 17 augustus zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen, met als afsluiting een leuke
activiteit voor alle deelnemers
Zondag 1 september organiseren we weer het jaarlijkse minimaxi toernooi.
Meer info:
Francien vd Linden, junioren commissie TC Handel

