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Agenda februari 2020 
 

Datum Activiteit Tijd 

9 t/m 13 maart Week van de BMS  

11 maart Open Dag en Grote Rekendag 8.30 uur – 12.00 uur 

12 maart Himmeldei 13.30 uur – 14.30 uur 

19 maart Kangoeroewedstrijd  

27 maart Nieuwsbrief 8  

31 maart Fancy Fair 13.30 uur – 14.30 uur 

 

Personele zaken 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
 

Kanjertraining groep 3 
Wij zijn de afgelopen tijd in groep 3 met de volgende 2 thema’s bezig geweest met de kanjertrainingsles-
sen: 
-iedereen kan wel iets bijzonders 
-impulsief gedrag. 



 

 

We hebben besproken waar we goed in zijn en hebben elkaar daar ook naar gevraagd en complimenten 
gegeven. Het blijkt inderdaad dat iedereen wel ergens goed in is. En het is ook niet belangrijk wie de 
beste is. Dat was fijn om het met elkaar over te hebben 
Maar ook hebben we het gehad over waar we trots op zijn of blij mee zijn. We hebben daarbij smileys 
getekend op de wisbordjes.  
Bij het thema impulsief gedrag hebben we het verhaal van ‘Tirza’ gelezen. Zij is een grote vogel en had 
bijna haar juf opgegeten. Het ging echt ‘per ongeluk’. Ze bedoelde het goed en is geen kwade vogel, ze 
had alleen zo’n honger…... Er moesten dus maatregelen genomen worden voor Tirza. Hier hebben we 
het over gehad, wat vind je daar nu van? Hoe maak je dingen weer goed?  
Daarbij hebben we ook rollenspelen gespeeld. En ook spelletjes als tik tik wie ben ik en boodschap door-
geven. Dat iets fout gaat is niet erg, maar los het wel goed op, zodat we allemaal weer blij worden. Bijv. 
een high five geven of een hand geven. Een lief briefje schrijven en oogcontact maken is daarbij ook heel 
belangrijk.  
 

Open Dag 11 maart 2020 
Woensdag 11 maart is onze Open Dag. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te ko-
men nemen op onze school. Deze ochtend ziet er qua invulling van ons onderwijs wel iets anders uit. De 
hele ochtend staat in het teken van de Grote Rekendag. Zie bericht hieronder. Wees welkom! 
 

 
 



 
 

 

Grote Rekendag  
Op woensdag 11 maart 2020 houden wij onze Grote Rekendag. Het thema van deze 18e editie is ‘De ge-
tallenfabriek’ en we staan stil bij die hele belangrijke ingrediënten van het rekenen. Natuurlijk niet al-
leen de getallen, maar ook de cijfers waar de getallen mee samengesteld worden, de relatie tussen de 
getallen, de plekken waar je getallen tegenkomt in het dagelijks leven, bijzondere getallen met bijzon-
dere eigenschappen en hoe je getallen kunt maken.  
Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert 
inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!  
 
Wilt u in de loop van ochtend ook even bij de rekenactiviteiten kijken, loop dan gerust binnen! 
Daarnaast is er een korte opening van de dag met alle kinderen in de gymzaal. Ouders en verzorgers zijn 
van harte welkom bij deze opening! 
 
We zoeken ook een aantal ouders die willen helpen, direct na de opening tot de pauze, in groep 1/2. 
Wanneer dit u leuk lijkt, wilt u dit dan even doorgeven aan juf Tineke? 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

Onderhoudswerkzaamheden school 
In de Voorjaarsvakantie hebben er verschillende onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden: 

 De problemen met de riolering zijn aangepakt. Ze hebben een kapotte buis/aansluiting vervan-
gen. We gaan er van uit dat de overlast nu is opgelost. 

 De gang en het leerplein zijn geschilderd. Hier en daar moet er nog wat nieuws opgehangen 
worden. 

 Aan de buitenkant zijn alle ramen en kozijnen gewassen/schoongemaakt.   
 

Geef een boek cadeau! 
Dit schooljaar krijgen BMS-kinderen een boek cadeau! Dit komt voort uit het mooie initiatief ‘Geef een 
(prenten)boek cadeau!’ met als missie om alle kinderen jaarlijks een kinderboekklassieker te geven. 
Lezen en voorgelezen worden opent een wereld van verhalen die de fantasie prikkelen en vensters ope-
nen naar nieuwe avonturen, mensen en culturen. Daarom stellen zij het boek ter beschikking voor een 
weggeefprijs. En OsingadeJong educatieve diensten geeft, samen met de BMS, het boek cadeau!  
 
De kinderen van groep 5 tot en met groep 8 ontvangen het boek: ‘Koning van Katoren’. In groep 7/8 
wordt het boek gezamenlijk op school gelezen voordat het mee naar huis gaat. 
De kinderen van groep 1 tot en met groep 4 krijgen in april het (prenten)boek: ‘Woeste Willem’. 
 

 
 

We wensen iedereen alvast veel (voor)leesplezier! 

 



 
 

 

W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd  
De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel scholen 
wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland doen er ongeveer 
140.000 leerlingen mee op 2350 scholen.   
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.  
Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF.  
Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, 
goeie rekenskills en een flits van inzicht vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. 
De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. Wie haalt de eindstreep 
zonder te struikelen?  
De vragen gaan mee naar huis: vaders en moeders, ooms en tantes krijgen ze voorgelegd, en die willen 
zich natuurlijk ook niet laten kennen! Wil je alvast even oefenen of vind je het leuk om zelf ook even te 
puzzelen, klik dan hier   
 
 
Voorbeeldopgave: 

 
 

Himmeldei 
Op donderdag 12 maart gaan we met z’n allen Blauwhuis weer afval-vrij maken. We trekken het laatste 
uurtje van de dag – van 13.30 uur tot 14.30 uur in groepjes het dorp in. Op school is er in verschillende 
groepen aandacht geweest voor ‘Plastic soep’. De kinderen kunnen u daar zelf wel over vertellen. 

 

Vastenactie 
Voor de vastenactie gaan wij, samen met de parochie, geld inzamelen voor Stichting Tabir. Stichting Ta-
bir zet zich met het onderwijsproject “Mijn school, mijn toekomst” in voor kinderen in Pakistan. Ze bou-
wen daar een school op en bieden hen de mogelijkheid om te leren lezen en schrijven, met zicht op een 
beter bestaan.  
Om geld in te zamelen organiseren wij op dinsdagmiddag 31 maart van 13.30 tot 14.30 uur een Fancy 
Fair. De kinderen gaan de komende weken druk aan de slag met o.a. het maken van knutselwerkjes, die 
we op de fancy fair verkopen. Ook zullen er zelfgebakken producten te koop zijn, kunt u genieten van 

https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/historie


 

 

(muziek)optredens en vindt er een veiling plaats met onder andere groepswerkstukken.  
We hopen op deze manier een mooi bedrag op te halen voor Stichting Tabir.  
Verdere informatie over de fancy fair volgt zo spoedig mogelijk.  
Hierbij bent u alvast van harte uitgenodigd.  
 
 


