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Schoolzwemmen  De leerlingen van de 
groepen C en E zwemmen op woens-
dag 5 en 19 februari. De leerlingen van 
de groepen B, D en de Kans-groep 
zwemmen op woensdag 12 februari.

Studiedag  Op donderdag 6 februari 
hebben de leerkrachten een studiedag. 
De leerlingen zijn die dag vrij.

Rapportgesprekken  Van 10 tot en met  
21 februari vinden  rapportgesprekken 
plaats.

Voorjaarsvakantie  De voorjaarsvakan-
tie is van maandag 24 tot en met 
vrijdag 28 februari 2020.

Groep A
Jarig  13 februari Yasin Yigit.

Wist u dat groep A en groep B op don-
derdag- en vrijdagmiddag regelmatig 
samen activiteiten doen. Zo hebben we 
vorige week samen op muziek van Vi-
valdi “de winter” getekend. Deze week 
hebben we geluisterd naar het verhaal 
“moppereend”. Daarna hebben we een 
tekening gemaakt van moppereend, 
met donderwolkjes. 
Groep A en B kunnen supergoed 
samenwerken en samenspelen en leren 
op deze manier heel veel van elkaar.
Juf Diana, juf Muriël.
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Groep B
Jarig  16 februari Sammie van Leenden, 
18 februari Anass el Ouassghiri.

Woensdag 15 januari kreeg groep B 
bezoek van Juf Carmen, een muziek-
leerkracht van de SKVR. Zij ging samen 
met de kinderen op zoek naar muziek. 
Ze vertelde een verhaal met behulp 
van een Japans vertelkastje, genaamd 
‘Kamishibai’. Gedurende het verhaal 
maakte de kinderen op verschillende 
manieren kennis met muziek en na-
tuurlijk mochten ze ook zelf muziek 
maken. Ze maakten muziek met hun 
stem, lichaam, plastic bekertjes en 
sommigen mochten ook een ritme op 
een instrument spelen. Het was een 
leuke en gezellige les!

Groep C

In groep C gingen de kinderen monsters 
knutselen. Ryan en Joshua waren goed 
aan het samenwerken en elkaar aan het 
helpen.
Juf Iris.

Groep D
In groep D doen we tegenwoordig aan 
mindfulness. We worden hier lekker 
rustig van.
Juf Iris.

Groep F
Jarig  22 februari Jerainy Zinhagel.

Kansgroep
Jarig  14 februari Noah dos Reis da 
Cruz en 16 februari Tai Marcano.

Tijdens handvaardigheid hebben we 
gekleid. De opdracht was om iets te 
kleien wat te maken heeft met muziek. 
Ik heb gekozen om Michael Jacksons 
hoofd na te kleien. Het is de Michael 
Jackson van de clip ‘Smooth Criminal’. 
Na het kleien mocht ik zijn hoofd 
ook nog eens verven. Ik vind dat mijn 
kunstwerk goed gelukt is. Het heeft 

een mooi plekje gekregen op de gang. 
Iedereen kan het bewonderen.
Gio.

Toen we tijd over hadden, had ik even 
niets te doen. Opeens bedacht ik een 
idee! Ik ging mijn emotie-kaartje eerst 
overtrekken met overtrekpapier en 
daarna heb ik het mooi ingekleurd. 
Het is goed gelukt en ik ben er best 
trots op.
Dario.

Nieuw: stagiaire Loubna
Mijn naam is Loubna 
Moussa, ik ben 26 
jaar en kom uit Rot-
terdam. Momenteel 
ben ik een vierdejaars 
logopediestudente 
aan de Hogeschool 
Rotterdam. De aankomende vier 
maanden zal ik stage lopen bij Branco 
logopedie met Lisette als mijn stage-
begeleidster, vanaf 17 februari 2019. 
Ik zal op deze locatie op de maandag 
en dinsdag aanwezig zijn. Deze stage 
is voor mij mijn tweede hoofdstage en 
ik heb hier dan ook erg naar uitgekeken, 
zeker ook omdat dit mijn afstudeer-
stage wordt, heel spannend dus!
Mijn streven is om gedurende de 
stageperiode een adequaat beeld 
te vormen over het beroep van de 
logopedist en in aanraking te komen 
met de doelgroep binnen deze school. 
Een belangrijk onderdeel van mijn op-
leiding is de stage, die ik met plezier 
vervul bij Branco Logopedie.
Ik hoop tot snel!
Groetjes, Loubna Moussa.




