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Veel leesplezier!
Het volgende Koolblaadje komt 15 maart uit.

De verjaardagen
De verjaardagen van de komende 2 weken:

Nieuw op Koolhoven
Nieuw op onze school en leuk dat je
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Justin 1-2D
Esila 1-2F
Luna 4C
Sem 5C
Max 7D
Fiene 1-2C
Neeltje 1-2F
Dex 1-2F
Annemijn 5C
Dani 1-2B
Jinte 4B
Soraya 7C
Maud 4A
Sarah 1-2D
Mouad 4D
Rayhana 6C
Manouk 3B
Amy 3C
Niek 1-2E
Dylano 4D
Yorrick 8A
Mats 1-2A
Danique5A
Britt 6D
Anouk 7A
Julia 8B

Allemaal alvast hartelijk gefeliciteerd!
Namens Team Obs Koolhoven
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Woordje meneer Raymond
Ik kan er natuurlijk niet om heen: de luizenmoeder. Veel collega’s, maar ook ouders zijn
inmiddels fan van de serie, die elke zondagavond uitgezonden wordt… na Studio sport, dus
dat geeft ook gelegenheid tot kijken, Ik kan niet wekelijks kijken, maar ben inmiddels wel op
de hoogte van onder andere juffrouw Ank en uiteraard directeur Anton. De serie vergroot,
gebruikt veel humor en geeft een leuke draai aan allerlei schoolse zaken. Ik mag er in ieder
geval graag naar kijken, want ik houd wel van humor op TV en dat is wat de
programmamakers ook voor ogen hebben: Herkenbare zaken, gebracht met een knipoog
naar onze directe omgeving. De school is tenslotte een klein stukje maatschappij, waarin
dagelijks veel gebeurt. Gelukkig wel. Ook op Koolhoven zijn we voortdurend in
beweging/ontwikkeling en zo hoort het ook. Nog even en dan gaan de huidige kinderen van
groep 8 zich al weer aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Een mooie volgende stap voor
ze, waar we trots op mogen zijn. Daar hebben we op onze eigen “Klimop” samen met u aan
bijgedragen. Ik wens deze kinderen alvast een wijze keuze.

Vakanties 2018-2019
Hieronder vindt u alvast een overzicht van de vastgestelde vakanties voor het schooljaar
2018-2019. Deze worden in de loop van dit schooljaar nog aangevuld met losse dagen,
waarop het team bijvoorbeeld studiemomenten heeft en de leerlingen vrij zijn. Na vaststelling
in de MR worden deze momenten op de kalender van het nieuwe schooljaar vermeld.
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Koningsspelen
Over een poosje is het weer tijd voor de altijd gezellige en sportieve Koningsspelen! Deze
dagen zullen plaatsvinden op donderdagochtend 19 april (voor groep 1-2) en op vrijdag 20
april (voor groep 3-4 vrijdagochtend en 5 t/m 8 vrijdag de hele dag). Om deze 2 dagen goed
te laten verlopen, zijn we op zoek naar ouders die het gezellig vinden om
kinderen/spelletje/activiteiten te begeleiden. Later zal hier uiteraard nog meer informatie over
komen omtrent de planning en het opgeven voor de hulp, maar bij deze doen we alvast een
oproepje zodat u er alvast over na kunt denken en
er wellicht rekening mee kunt houden.
Sportieve groetjes,
Werkgroep Koningsspelen

Juf Jeske
Hoi allemaal,
Ik wil jullie via deze weg laten weten dat ik een nieuwe baan heb. Ik ben aangenomen op
Obs de Blaak. Toen ik de vacature voor interne begeleider langs zag komen, werd ik er erg
enthousiast van. En ik ben blij dat ik deze kans krijg om mij weer verder te kunnen gaan
ontwikkelen. Ik wil jullie bedanken voor de fijne tijd op Obs Koolhoven. Ik heb het hier
ontzettend naar mijn zin gehad.
Groetjes juf Jeske

Voorlees kwartier
Op woensdag 24 januari zijn we gestart met een voorleeskwartier. Wij gingen naar de
kleutergroep van juf Karina .
Het was een leuk sfeertje in de gang.
De oudere kinderen gingen de kleinere kinderen voorlezen.
We mochten allemaal een plaatsje in de klas of op de gang uit kiezen .
Onze kinderen waren lief ,leuk en grappig en schattig. Ze

konden heel goed luisteren.
En er waren ook leuken boeken.
Het was heel druk in de gang.
Groep 6 kwam ook van het Koolhofke naar ons gelopen om mee voor te lezen.
Het was heel erg leuk en gezellig.
Groep 5C Annemijn en Jolien

Interview Kindertheater week:
Groep 4 heeft naar een toneelstuk gekeken en vonden het leuk en grappig omdat de aap
grappige dingen deden.
Aapje ging mee in het vliegtuig hij zat in de rugzak van een meisje en toen is ze vergeten het
aapje mee te nemen. Visser heeft het aapje uit het water gevist. De visser wilde het aapje
verkopen en toen kwam knolpower en die heeft het aapje gekocht. Knolpower heeft ze er
een vlog over gemaakt en toen zag het meisje de vlog en ging ze op zoek naar knolpower en
ze namen het aapje weer mee. De dief pakte de tas en het aapje gooide hij er uit en ze pakte
de tas en de pet.

Atletiek toernooi
Een paar weken gelden hadden we op school een atletiek toernooi. Yasmine(8C) en
Sophie(8A) hebben samen met de overblijvers een atletiek toernooi georganiseerd, voor de
groepen 5 Tm 8. Ze hadden 4 onderdelen. Ik (Yasmine)vond het onderdeel Verspringen het
leukst. Ik denk dat de kinderen veel plezier erin gehad hebben, en dat ze zelf misschien ook
op atletiek willen. Er waren ook prijzen te winnen. Alle winnaars kregen een beker.
Gefeliciteerd iedereen die gewonnen heeft, leuk dat je mee deed.
(geschreven door) Yasmine

Nieuw speelgoed:
Na dat het geld is opgehaald, hebben Kyara, Sanne, Steijn en ik samen met Wilma
speelgoed uitgezocht. Ze hebben dat op de website van de Jumbo gedaan. We hebben
allerlei dingen uitgezocht. Een speelpakket, tennisrekets, frisbees, lolloballen, stoepkrijt en
boards. Maar ook dobbelstenen en zandbakvormpjes. We hebben zoveel geld opgehaald
met onze school, ze hadden moeiten met het uitgeven. Een deel van de leerlingenraad is
ook met het speelgoed op de foto geweest. Er is ook een doos meegegaan naar de Grote
Beemd. Ik denk en hoop dat alle groepen er veel plezier aan beleven.

Lisa van de leerlingenraad.

