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Schoolnieuws
Beste ouders en andere lezers:
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief in 2019. We wensen u voor het komend
jaar Gods zegen en heil toe. Wat dit jaar ons gaat brengen weten we niet, maar we
mogen het in liefde en vertrouwen in Zijn
Hand leggen.
Kunstweken
Na de kerstvakantie zijn we op De Halm
gestart met het project de kunstweken.
In deze Kaf & Koren met nieuws uit de
groepen zult u daar zeker meer over lezen.
Het project duurt tot de
voorjaarsvakantie en we nodigen u bij deze
alvast uit voor de afsluiting van het
project op donderdagmiddag 21 februari.
We gaan dan in ieder geval door kinderen
gemaakte kunstwerken ‘veilen’ voor een
goed doel!
Vacature groep 0 - 1
Voor de vakantie berichtte ik u dat er
toch nog twee reacties waren op de
vacature. Met beide potentiële kandidaten
zijn we voor de vakantie in gesprek
geweest. Helaas hebben beide kandidaten
om uiteenlopende redenen besloten niet
verder te gaan in de sollicitatieprocedure. We hebben de vacature nogmaals

uitgezet en denken ondertussen ook na over een andere oplossing voor de steeds
groter wordende groep 1 - 2.
Open Dag en Informatieavond
Op woensdag 23 januari houden we weer onze Open Dag van 08.45 - 12.45 en
Informatieavond van 19.45 tot 21.30. Op de Informatieavond zijn niet alleen
nieuwe ouders welkom, maar ook ouders die sinds kort of komend jaar een kind in
de kleutergroepen hebben en willen weten hoe het onderwijs er anno 2019 uitziet.
Daarbij : voor nieuwe ouders is het ook fijn om ervaringen te horen van ouders die
al wat langer meedraaien op De Halm. Dus van harte welkom!!
In verband met de wet op de privacy mogen we geen geadresseerde informatie
meer sturen naar potentiële nieuwe ouders. We zijn momenteel bezig om zoveel
mogelijk posters op te hangen in de verschillende dorpskernen in de gemeente
Altena. Weet u nog een mooie plek waar nog geen poster hangt, kom er gerust één
halen of geef het aan ons door. We hebben er 100 laten maken!.
Verder ontvangt u bij deze nieuwsbrief drie Halm folders die u zelf mag geven aan
potentiële nieuwe ouders. Heeft u er meer nodig : laat het ons dan ook weten. Helpt
u een handje mee?
hartelijke groet Hans Noordman

Peutergroep
Na een week te hebben gewerkt over het thema winter werken we met de peuters
nu rondom het thema ‘kunst’. De kijktafel is omgetoverd tot een echte
schilderstafel met allerlei kunstspullen: verf, kwasten, palet en een schildersdoek.
Tijdens een boekje met een koekje (boekje lezen) luisteren we naar verhalen
rondom de kleuren van de regenboog en het verhaal ‘Het blauwe paard’ met een
schilder die allerlei prachtige schilderijen maakt met dieren. De peuters van de
maandagochtend hebben afgelopen week geverfd met knikkers: knikkers, een
beetje verf in een wasmiddelverpakking en schudden maar! Daarna maakten zij nog
een mooie tekening met krijtjes. De peuters van de woensdagochtend maakten een
schilderij van een ezel uit het boek ‘Het blauwe paard’. Met allerlei ronde
voorwerpen maakten zij een gestippelde ezel met prachtige kleuren. Ook gingen alle
kinderen op de foto als een echte kunstenaar met een schort, een penseel in de
hand en een schilderspalet. Met deze foto zullen we volgende week iets moois gaan
knutselen. Bent u benieuwd naar het resultaat? Loop dan gerust eens binnen.
Ik wil nog een compliment geven aan de voorschoolse opvang die hebben afgelopen
dinsdag een prachtige raamschildering gemaakt met de kleuren die mondriaan
gebruikte in zijn schilderij.
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Groep 1/2
Na een vakantie van 2 weken en allerlei feestdagen, zijn we met een nieuw thema
begonnen. In de komende periode (tot de voorjaarsvakantie) werken we over ‘kunst’.
We hebben met elkaar naar verschillende kunstwerken en kunstenaars gekeken.
Vincent van Gogh heeft een mooie vaas met bloemen geverfd. We hebben
geprobeerd om die, met een groepje, na te maken. Een andere schilder die we
hebben leren kennen is: Piet Mondriaan. Hij schilderde eerst boten, bomen en
huizen, maar later is hij heel anders gaan schilderen: met lijnen en vakken. Dat
hebben wij nagedaan, maar dan niet verven, maar plakken en met wasco. We doen
ook mee aan de kunstweken. Hopelijk krijgt u daarover binnenkort meer informatie.
Tijdens het spelen doen we ook veel met kunst: van insteekmozaïek maken we een
mooie lijst. Daarna maken we een tekening die in de lijst past. Met ‘logical blocks’
leggen we mooie figuren een plaatje op een lijst. Zo wordt het een mooi schilderij.
En wat dacht u van de kralenplank! Daar zijn prachtige kunstwerken op gemaakt!
Super knap! In de speelhal hebben we een museum gemaakt. Daar kunnen we naar
toe. We kopen dan kaartjes bij de kassa, lopen langs de kunstwerken die in de hal
hangen en kunnen wat gaan drinken in het museum-restaurant. Ondertussen leren
we ook nog de kleuren, vormen en wat engelse woorden… Met de bijbelverhalen zijn
we naar de verhalen van Jezus aan het luisteren.
Kunst op de kralenplank:
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Onze kunst-werkstukken

kunst met ‘logical blocks’

Groep 3/4

Na een welverdiende vakantie zijn wij weer hard aan het werk gegaan. We waren
natuurlijk nieuwsgierig naar de vakantieverhalen. Om daarachter te komen hebben
we een zoekspelletje gedaan: ‘Zoek iemand die..’ Terwijl we rondliepen hebben we
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elkaar gevraagd wat we in de vakantie gedaan hebben. Zo konden we veel dingen van
ons lijstje afstrepen.

Ook zijn we begonnen met de 'Kunstweken'. Wij werken nu over Keith Haring.
Groep 4 heeft op internet informatie over hem opgezocht en met elkaar hebben we
al mooie kunstwerken gemaakt. De komende weken gaan we nog meer kunstenaars
bekijken.

Afgelopen woensdag heeft groep 3 hun allerlaatste woordje geleerd. Dat betekent
dat de kinderen nu alle letters kennen. De rest van de week gaan we nog even extra
oefenen en maandag sluiten we dan af met een groot feest!
Groep 4 heeft de tafel van 5 geleerd en oefenen steeds meer met het klokkijken.

Groep 5/6
Vorige week zijn de Kunstweken van start gegaan. De komende weken houden we
ons bezig met allerlei onderwerpen rondom kunst. Deze week hebben we op internet
gezocht naar informatie rondom de kunstenaar Joan Miró. Dat was nog best lastig,
het internet is zo uitgebreid! Best lastig om de juiste informatie te vinden. Met
elkaar hebben we een mooie mindmap gemaakt.
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De komende weken gaan we verder ontdekken wat we zelf mooi vinden van het werk
van Miró en andere kunstenaars. Ook gaan we zelf aan de slag. Er zullen regelmatig
foto’s voorbij komen.
Deze week zijn we ook gestart met de Cito’s. We hebben de Cito Technisch Lezen
en de Cito Spelling afgerond. Bij de Cito Technisch Lezen moesten we in 8 minuten
zo veel mogelijk tekst lezen en daarbij de juiste woorden kiezen die passen in de
zin. Dat waren 8 hele stille minuten, wat werkten we hard!
Gelukkig maken we tussendoor ook tijd voor wat
ontspanning. Een aantal kinderen vindt het leuk
om punt-tot-punt tekeningen te maken en
anderen lezen graag een Donald Duckje.
Ook doen wij bijna dagelijks verschillende
rekenspelletjes. We hebben een nieuw spel, dat
we spelen met dobbelstenen met maar liefst 10
zijden!
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Groep 7/8
Ook in groep 7 en 8 zijn we na de vakantie gestart met de kunstweken. Het thema
kunst komt op allerlei manieren aan bod. Zo verdiepen we ons in het werk van
Picasso en koppelen dat aan het vak geschiedenis. Maar ook onderzoeken we zijn
schilderstijl en proberen dat zelf uit. De komende weken gaan we hier nog meer
onderzoek over doen en onze vaardigheden op het gebied van samenwerken,
informatie weergeven en presenteren verbeteren. Ook werken we regelmatig op de
Chromebooks en werken zo aan onze ict-vaardigheden. Weet u dat uw kind ook
thuis kan inloggen op zijn schoolwerk? Vraag er maar eens naar.
Cito
Aankomende weken staan in het teken van de cito. Deze week hebben we de eerste
twee toetsen gehad en de komende twee weken hebben we nog toetsen voor
begrijpend lezen en rekenen.
Woensdag 6 februari doen we mee met een verkeersquiz. Die wordt gehouden in
Dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. We moeten om 9.00 uur aanwezig zijn en het
duurt twee uur. We zijn op zoek naar 3 ouders die ons willen rijden. Kunt u? Geef u
dan op bij Janneke (j.nederveen@levwn.nl).
De komende weken organiseren de scholen van het voortgezet onderwijs Open
Dagen. We raden jullie aan om daar met je kind heen te gaan. Dit is voor kinderen
van groep 7 ook al leuk om eens een middelbare school te bezoeken.
Morgen is het de verjaardag van juf Janneke. De kinderen mogen dan tosti’s
meenemen. De juf en een aantal kinderen neemt een tostiapparaat mee. Ook mogen
ze een zakje cup-a-soup meenemen, dan gaan we gezellig lunchen met elkaar.

Extra’s
Website
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om de website toegankelijker en
actueler te maken. Het loont nu de moeite om wat vaker te kijken. De leerkrachten
hebben inmiddels allemaal een eigen inlog en kunnen zo zelf ook snel een berichtje
of een foto op de klassenpagina plaatsen. Die vindt u onder “onze school” > “onze
groepen” waarna u de juiste groep kunt kiezen.
Zendingsgeld
Als school doneren we maandelijks een bedrag aan Redt een Kind om een gezin in
Kenia te sponsoren. Daarvoor halen we iedere donderdag geld op in de klassen. Nu is
het helaas zo dat er de laatste tijd weinig of niets meer binnenkomt, terwijl er
maandelijks € 40 gedoneerd wordt. Het zou jammer zijn als we moeten besluiten
om te stoppen met het sponsoren. Daarom onze vraag : wilt u op donderdag uw kind
zendingsgeld meegeven?
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Verbetersuggesties
Als school staan we altijd open voor verbetersuggesties en tips. Ik kreeg van een
ouder de vraag of werkjes niet eerder mee naar huis kunnen worden gegeven. Ik
heb het volgende uitgelegd: we zijn al een aantal jaren een ‘museumschool’ . Dat
houdt in dat we de werkstukken die de kinderen maken centraal presenten. Vooral
de hal van de school heeft daar een belangrijke plaats in. Zo hebben we
bijvoorbeeld speciale kunstkasten laten maken en het podium benutten we vooral
ook als ruimte waar De Halm zich presenteert. Ook onze specifieke identiteit
maken we op deze manier meer zichtbaar in de school. Kinderen leren hier tevens
mee dat hun kunstwerk niet maar voor een cijfer of beoordeling maken, maar met
een speciaal doel. Zij dragen op hun eigen manier zo bij aan de uitstraling van de
school. Zeker ook in de tijd rond christelijke vieringen spelen hun werkjes een
grote rol. En met sommige kerken hebben we de afspraak dat die werkjes in de
kerk komen te hangen tijdens de kerst- paas- of pinksterdienst. Ook dat is een
bewuste keuze, want zo dragen de kinderen ook bij aan de zondagse eredienst.
Hangen in uw kerk geen werkjes van kinderen van De Halm en is daar wel een
mogelijkheid voor? Laat het ons maar weten dan zorgen we bij de eerstvolgende
viering dat de werkjes meegaan. Na de viering in de kerk of na het einde van een
project op school gaan de werkjes alsnog mee naar huis. Dat is inderdaad vrij laat,
maar zoals ik hierboven heb uitgelegd, maken de kinderen hun werkjes niet in de
eerste plaats voor thuis. Een andere vraag is natuurlijk wel hoe wij als school de
creatieve ontwikkeling van uw kind(eren) rapporteren. Als team zijn we bezig een
nieuw digitaal rapport te ontwikkelen. Hoe we dat dan doen met de creatieve
vakken nemen we daarin mee.
Heeft u andere vragen of verbetersuggesties? Loop voor of na schooltijd even
binnen en spreek mij maar aan. Of als u zelf niet op school komt : stuur een mail
naar h.noordman@levwn.nl
Ontvangen verbetersuggesties en wat we er mee gedaan hebben, plaatsen we
regelmatig in de nieuwsbrief.

Mededelingen
Hoofdregel van de school
Wat ik doe is mooi voor God, fijn voor de ander en goed voor mezelf
Jaarthema
Muziek kleurt je leven
Weekopening
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21 januari :
regel van de week:
28 januari:
regel van de week :
4 februari :
regel van de week :
Kalender

di 22 januari 2019
wo 23 januari 2019
do 31 januari 2019
wo 13 februari 2019
do 14 februari 2019
ma/di 18/19 febr. 2019
di 5 maart 2019

Het Lied van Habakuk
Wat doe je als de ander niet stopt
Het Lied van verlossing
Ben je een meeloper of kom je voor de ander op?
Liederen om elkaar op te bouwen
Kernwaarde 1 : Veiligheid
3e schoonmaakavond
open dag voor nieuwe ouders + informatieavond
spreekavond groep 8 n.a.v. OKR
1e rapport 0 - 8
2e studiedag team : leerlingen vrij
kijk- en spreekavonden
tweede ouderavond

Schoonmaakavond
22 januari weer een herkansing voor de schoonmaakavond. Het zal nu wel hard nodig zijn
maar soms lopen dingen anders. Mocht je jezelf nog geroepen weten om nog mee te helpen,
dan mag dat natuurlijk altijd. Voor aanstaande dinsdag staan in ieder geval de volgende
moeder/vaders op het programma: Syta Nederveen, Sandra Vernooy, Rianne Scherff,
Marlies de Keizer, Marcella de Geus, Manoesca Schutte, Jisca Deelen, Dinella Burghout,
Karin Loeff, Karin Pörtzgen, Caroline de Vente, Angeline van Vuuren, Nanine Muys, Henrike
Wendt, Nicolette van Helden, Sandy Spiering, Henrike Euverman, Hilly de Jong, Trista
Scherff. Omdat Willeke van Breugel deze avond andere activiteiten heeft voor de school
zal Caroline de Vente deze avond aanspreekpunt zijn.
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