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De verjaardagen

De nieuwsbrief

De verjaardagen van de komende 2 weken:

Door: Renske, Mats, Ise, Vienne, Steijn ….,
meneer Raymond, juf Wilma
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Sterre 5B
Stijn 7C
Stijn 7A
Sanne 4D
Mads 8B
Livia 3A
Jamie 8A
Kiano 4A
Bram 1-2D
Sara 4B
Simo 1-2B
Indy 5D
Dawid 8C
Bram 4A
Jaloe 5B
Roy 8C
Milou 5D
Ines 1-2D
Renske 8B
Dim 3A
Tessa 4D
Aaliyah 1-2D
Lars 3A
Jimi Ray 3B
Joep 4A
Chelsey 4C
Sophie 8A
Stefanie 3B
Sem 7A
Sem 8C
Max 5D
Pim8C
Kevin6A
Tijmen1-2F
Justin 1-2D
Esila 1-2F
Luna
Sem5C
Max7D
Fiene1-2C
Neeltje1-2F

2maart

Dex1-2F

’t Koolblaadje is de nieuwsbrief van OBS
Koolhoven.
Veel leesplezier!
Het volgende Koolblaadje komt 1 maart uit.

Nieuw op Koolhoven
Nieuw op onze school en leuk dat je
er bent:
Steffen, Jasmijn, Jan, Adam, Jara,
Lotte, Solianneh, Joelle, Linde
Veel plezier op Koolhoven!
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Allemaal alvast hartelijk gefeliciteerd!
Namens Team Obs Koolhoven

Woordje meneer Raymond
Woordje directeur:
“Zot zo meuge??”, is het thema tijdens carnaval in Kruikenstad. Deze week werden we al
verblijd door een bezoek van Tjeuke en vandaag en morgen vieren we op Koolhoven het
carnavalsfeest. Vrij vertaald betekent “zot zo meuge”: “Het is goed zo”, “zo mag het”, ofwel
een (facebook)duimpje omhoog.. (Bron: website Kruikenstad-carnavalsstichting). Voor mij
een bruggetje naar het volgende:
Via een brief krijgt u vandaag ook een herinnering aan de tevredenheidspeiling hieronder)
Het belang ervan is evident. Als Koolhoven zijn we natuurlijk nieuwsgierig naar uw
bevindingen en vragen we naar de ervaringen van uw kind(eren). Gaat uw kind graag e/o
met plezier naar school, voelt hij/zij zich prettig in de groep, heeft u een goed beeld van het
onderwijsaanbod enzovoorts. Door de uitslag te analyseren, werken we aan de kwaliteit van
ons onderwijs. Ook de kinderen van de hoogste groepen geven hun tevredenheid aan. Zij
kunnen feilloos aangeven wat goed gaat, maar ook waar verbeteringen mogen zijn. Deze
week had ik bijvoorbeeld een gesprek met twee leerlingen uit de leerling-raad. We spraken
over hygiëne in toiletten en kleedlokalen, maar ook over roken in de school. Super dat ze
ook meedenken in mogelijke oplossingen. Wordt nog vervolgd, maar het is natuurlijk als
superknap dat ze dit doen!
Voor nu: fijne vakantie en tot de 20e.
Deelname tevredenheidspeilingen: een herinnering!!
Op dit moment heeft ongeveer 11% van alle ouders/verzorgers de ouderenquête ingevuld.
Dat is natuurlijk erg mager, waardoor het risico bestaat dat de uitslag niet representatief is.
Ook via een briefje wordt u vandaag nog uitgenodigd. Doet u mee!

Kortom:

http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/JVG27SD
Het kost slechts 1 minuut van uw tijd.
Alvast zeer bedankt voor uw deelname.

Bee-Balltoernooi
In de vakantie staat er een Bee-balltoernooi op de planning. Nyne de
Boer, Rens van Esch, Fenna van Valen, Fleur van Nigtevegt, Tygo van
Heeswijk, Lasse Wijnen, Dex van de Broek en Pip Boom gaan hier
namens OBS Koolhoven aan meedoen. Heel veel succes!

Bedankje Carnaval
Dinsdag 30 januari is de school weer mooi versierd
carnaval spullen. Wij willen in het speciaal deze
mensen bedanken voor het versieren van onze
school en de grote beemd.

met

Carnaval hulp
Donderdag 8 februari hebben wij meer ouders nodig om mee te helpen bij de kleuters als ze
carnaval vieren helpen dus! Alsjeblieft. Stuur als je kan een berichtje naar:
Henrike.vandenhurck@opmaat-scholen.nl alvast bedankt.

Grote optreden
Groep 4D, 7D, 7C deden mee aan het grote optreden.
Het optreden begon met het presenteren van de mooie carnavals
wagens die 7C had gemaakt. Daarna Kwam groep 4C en die ging op reis. Het begon met
een liedje waar iedereen aan meedeed en bijna iedereen was verkleed. Ze gingen eerst naar
brazilie om naar het carnaval te kijken en toen deden ze een leuk dansje, daarna gingen ze
kijken naar straatvoetballers, die deden allemaal een cool kunstje, daarna gingen ze naar
Egypte en daar deden ze ook een leuk dansje bij.
Toen was groep 7D. Ze begonnen met een liedje Happy en iedereen danste daar heel leuk
op. Een jongen deed een salto op het podium en een klein groepje deed ook nog de Swish
Swish, en een paar kinderen gingen shuffelen.

Kinderuniversiteit
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit een aantal
colleges speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de
basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus
vanTilburg University laten nieuwsgierige en leergierige
kinderen kennis maken met wetenschap. De hoogleraren
zijn inspirerende docenten die alles over het
collegeonderwerp af weten.
Jaarlijks bezoeken honderden kinderen deze colleges die
zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de kinderen,
hun ouders/begeleiders, de scholen en natuurlijk door de
hoogleraren.
Het februaricollege staat gepland op woensdagmiddag 21
februari. Professor (cross-culturele psychologie) Fons van
de Vijver neemt de kinderen mee naar zijn
onderzoeksgebied. De titel van het college is: ‘Waar wonen
de slimste kinderen van de wereld?’. Het belooft (weer)
een heel leerzaam en leuk college te worden! Natuurlijk zijn
ouders/begeleiders ook van harte welkom.

Onderzoekend leren, groep 3-4-5 clusterklas
Wij hebben een onderzoek gedaan. Het
onderzoek was, of je verder kan gooien
met een harde of zachte bal.
We gingen eerst een lijst maken waarop
stond een harde bal of zachte bal.
Daaronder stonden hokjes.
Voor de hokjes stonden de namen van
de kinderen die gingen gooien. Als er
een kind aan de beurt was ging die zo ver mogelijk gooien met de harde bal en de zachte
bal. Waar de ballen neer kwamen legde we iets neer. Bijvoorbeeld een lintje of een pion. Met
welke bal je verder gooide bij die bal zetten we een kruisje op de lijst. Zo kon je zien met
welke bal je veder kwam.
Nu konden we de conclusie trekken. De conclusie van ons onderzoek is dat de zachte bal
verder komt en dat was ons onderzoek.
Van Ise en Vienna

Opdracht kunstvergroting Clusterklas
In de Clusterklas moesten we een kunstvergroting maken van een bekend schilderij in
groepjes, iedereen had een ander schilderij. Dit moesten we maken omdat we met het thema
kunst bezig waren.
Een groepje had het schilderij de Sterrennacht. De Sterrennacht is gemaakt door Vincent
van Gogh. Een schilderij met donkere en lichte kleuren.

Het tweede groepje had het schilderij de Huilende vrouw. Dit schilderij is gemaakt door Pablo
Picasso. Het is een schilderij met veel rechte lijnen en abstracte kleuren.
En het derde groepje had het schilderij de schreeuw. De schreeuw is gemaakt door Edvard
Munch. Het is een schilderij met donkere en gemengde kleuren.
Hoe maak je een kunstvergroting?
Benodigdheden:
 A4 met rechthoekjes
 A3 met evenveel rechthoekjes
 Potloden
De stappen:
1. Zoek een schilderij om na te tekenen.
2. Print het uit met rechthoekjes erop
3. Pak het A3 vel met evenveel rechthoekjes
4. Maak het schilderij zo goed mogelijk na!
*Tip: De rechthoekjes zijn er om het schilderij zo goed mogelijk na te tekenen!

Schildpad op school was leuk!
Ik ben Steijn en heb een schildpad. Die mocht ik mee naar school nemen. Mijn schildpad
heet Billie, toen ik jarig was kreeg ik hem toen was hij zo klein.

En nu is hij zo groot.

Billie is een landschildpad en eet heel veel.
Bijvoorbeeld kattenvoer, bonen, komkommer, en nog veel meer. Een landschildpad kan wel
een beetje in het water. Als mijn schildpad los loopt, loopt mijn hond er achter aan. Mijn
moeder kwam met de schildpad naar school, en de hele klas vond het leuk. De klas van
juffrouw Vivian kwam ook even kijken.

Maandag 29 januari is de derde vergadering geweest van de leerlingenraad. De notulen
hiervan staan vanaf nu op de website. De belangrijkste onderwerpen waren: gesprek meneer
Marius en meneer Raymond, rookbeleid OBS Koolhoven, buiten speel materialen en ideetjes
bedenken voor de verbetering van de communicatie tussen de LLR en de school.
Veel leesplezier!
Groetjes van de leden van de leerlingenraad

Gevonden voorwerpen.
Zoals altijd voor een vakantie gaat meneer Sjaak ook deze week de gevonden voorwerpen
opruimen.
Bent u nog op zoek naar een verloren broodtrommeltje of fruitbakje?
Of kunt u steeds die ene sportbroek van uw kind niet vinden?
Kijk dan nog even in de bakken met gevonden voorwerpen.
Deze zijn te vinden onder de trap naar de gymzaal.
Ook bij meneer Sjaak staat een bakje met kleine gevonden voorwerpen, zoals sleutels,
armbandjes etc.!!

Koolhoven(ge)klets
Uit groep 4:
Leerling zegt n.a.v. de Nieuwsbegriples over de oprichter van de IKEA, dat haar ouders ook
geen geld hebben. Na doorvragen zegt ze: 'Ja ze betalen altijd met een pinpas'.

