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We zijn er klaar voor en hebben er heel veel zin in!
Welkom aan nieuwe collega
Naast Angelique Schreurs begint na de carnavalsvakantie
ook Jovannie van Rooij als een nieuwe collega op De Havelt.
Jovannie gaat ons team bij de opvang versterken. Hieronder
stelt Jovannie zich voor:
“Ik heet Jovannie van Rooij-van Eijk en ben 53 jaar. Ik ben
getrouwd, woon in Gemert en heb vier kinderen in de leeftijd
van 21 tot 27 jaar. Sinds vorig jaar ben ik oma van een
kleinzoon. Een paar van mijn karaktereigenschappen zijn
betrokken, kindvriendelijk, betrouwbaar en leergierig. Mijn
hobby's zijn: badminton, samen met vriendinnen uitgaan,
wandelen, op vakantie gaan, bioscoop/Netflix en mijn
kleinkind verwennen. Het werken met kinderen vind ik leuk,
interessant en blijft een uitdaging. Mijn motto is: het kind mag kind zijn en zich in eigen tempo
ontwikkelen. Ik ben werkzaam geweest bij het Aardbeienhof en Spring kinderopvang. Graag ga ik
per 1 maart een nieuw uitdaging aan bij het kindcentrum de Havelt. Ik ga samen met mijn nieuwe
collega’s kinderen begeleiden en ondersteunen tijdens de VSO, BSO en bij het peuterwerk.”
We wensen Jovannie heel veel werkplezier toe in Handel.

Gevonden voorwerpen: de allerlaatste kans!
Er liggen nog behoorlijk wat gevonden spullen bij de in gang van het gebouw. Met name veel
lunchtrommeltjes. A.s. vrijdag worden ze opgeruimd!

Ook inschrijven is natuurlijk op deze ochtenden mogelijk!

Graag rapportmappen weer terug naar school
Twee weken geleden kregen de kinderen hun rapporten mee. De inhoud mag thuis gehouden
worden. De mapjes met plastichoezen willen we graag weer z.s.m terug hebben op school.

Gastles Eurowijs in groep 3-4
Morgen, donderdag 28 februari, komt een
medewerkster van de SNS-bank een gastles geven in
groep 3-4: Eurowijs.
Het Eurowijs lesmateriaal helpt leerlingen verstandig om
te gaan met geld. Kinderen leren over sparen en
uitgeven, rekenen met de euro en veilig pinnen.
Meer info op: www.eurowijs.nl

Naschoolse workshop Ben Bizzie
Afgelopen vrijdag namen 19 kinderen uit groep 3/4 deel aan de naschoolse
workshop sport en spel van Ben Bizzie. Hieronder twee korte verslagjes:
We vonden het heel leuk.
Tikkertje: als je getikt was moest je meester Tijn een high five
geven en je naam zeggen. Ballenkanon meester Tijn had een
kogel je moest in tweetal in een hoepel gaan staan buiten de
zwarte lijn je moest goudstaven proberen te pakken.
Trefbal: je moet pionnen om krijgen met ballen als de bal de
pion raakt mag de groep die hem om gooit hem hallen en
neerzetten.
Kanon: je moest een ring om het touw doen en dan moest je
aan de ring trekken en de pionnen om schieten.
Bergbeklimmen: je moest over de kast en op de mat springen
toen moest je naar boven klimmen en aan het anderen touw
eraf klimmen dan moest je in de hoepels springen dan over de
brug zonder er in het water te vallen.
Stambeeldenmuseum: iemand moet weg dan gaan de kinderen
in een pose staan maar je moest heel veel pose maken. Grotjes
van Laura en Suus.
Er waren vier spellen.
Spel 1. High five, Er zijn twee tikkers, Als je getikt bent moet je
naar meester Tijn om een high five te geven en je naam te
zeggen.
Spel 2, haal en breng, je moet proberen pionnen om te gooien,
de genen die de pion omgooit mag hem gaan halen, maar als je
meer pionnen hebt is het moeilijker.
Spel 3. Katapult, je zit in een soort van kooi en je moet om de
beurt proberen om de pionnen om te schieten, Maar de pionnen staan best op moeilijken plekken.
Spel 4. Bergbeklimmen, je klimt op een kast dan spring je er af dan klim je met een touw op een
groten mat dan ga je er af spring je door hoepels en over een omgekeerde bank.
Wat vinden ze er van?
Wout van groep 3: Echt heel leuk.
Thijs van groep 4: Ik vond het heel leuk, vooral het katapultspel.
Vrijdag 5 april organiseren wij een Ben Bizzieworkshop voor groep 5 t/m 8. Meer info volgt.

Agenda
1 maart
4 t/m 8 maart
13 maart
18 t/m 22 maart
20 maart
21 maart
22 maart
25 en 26 maart
29 maart

Carnavalsfeest op De Havelt
Carnavalsvakantie
Luizencontrole
Week van de lentekriebels
Studiedag
Infoavond afscheid groep 8
Spelletjesochtend groep 1-2
Inloopochtenden nieuwe kinderen school en opvang
maandafsluiting

