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PBS en Dalton  

Deze week werken we aan de PBS competentie 

verantwoordelijkheid  

 Gebruik het toiletteken 

 

De leerkrachten schenken de komende week extra aandacht aan het “rood/groen spel” 

 

Het groen-/rood spel  Hoe speel je het spel?  

Er zijn twee kaarten : een rode en een groene. 

Als de hele klas zich volgens de regels en respectvol gedraagt, staat de kaart op 

groen. Gedraagt iemand zich niet volgens de regels, wordt de kaart op  rood 

gedraaid. Zo gauw iedereen weer de klassenregels volgt, staat de kaart weer 

op groen.  

Van te voren spreek je een signaal af. Als het signaal klinkt en de kaart staat 

op groen, dan krijgt de groep een punt in het vak ‘groen’. Maar als de kaart 

dan op rood staat, dan krijgt de groep een punt in het vak ‘rood’. Natuurlijk wil 

je zoveel mogelijk punten verdienen in het groen.  

Het doel van het spel is dat de leerlingen zich een bepaald aantal minuten kan 

concentreren in stilte. 

 

De Dalton afspraken hebben te maken met verantwoordelijkheid. 

 

Dalton: planbord en taakbrief 

Onze leerlingen leren al vroeg zelfstandig te plannen middels een planbord of 

een taakbrief. Het plannen op het plan bord gebeurt in de groepen 1 en 2. 

Vanaf groep 3 plannen de leerlingen op papier. De taakbrieven lopen op in 

moeilijkheidsgraad  naar groep 8. De taakbrieven gaan elke week mee naar 

huis. U kunt dan thuis samen met uw kind bespreken wat het die week heeft 

gedaan en ook hóe uw kind heeft gewerkt.  

Mocht u nooit een taakbrief zien, vraag uw kind er dan eens naar. Uiteraard 

kunt u ook de leerkracht vragen naar de taakbrief. 

 

Mad science 

Alle leerlingen hebben afgelopen dinsdag middag een voorstelling gehad van “Mad science” 

De voorstelling werd gegeven door een gekke professor”  en gaat over wetenschap en 

techniek.  
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Enthousiast geworden? De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich inschrijven voor 

een cursus na schooltijd.  

Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website https://inschrijven.mad-

science.nl/  en klik op inschrijven. Inschrijven kan tot 20 februari VOL=VOL 

De cursus wordt gegeven op de Paulusschool. 

 

Bericht vanuit KOV Hebbes 

Het aanbod van voorschoolse educatie voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar 

is verruimd. Het Kabinet kiest voor een uitbreiding van voorschoolse 

educatie van 10 naar 16 uur. 

De peuters krijgen meer uren opvang, daar is meer ruimte voor nodig. Wij 

hebben deze ruimte niet in onze school. Samen met KOV Hebbes en de 

drie scholen van IKC het Universum hebben we gekeken naar een passende oplossing.  

Alle peuters van de drie scholen gaan na de voorjaarsvakantie verhuizen naar de 

Paulusschool. Daar krijgen ze 3 lokalen met een mooie gang tot hun 

beschikking.  

Dit betekent dat ons peuterlokaal leeg komt te staan.  

De Paulusschool levert hun speellokaal in om daar 2 peuterlokalen van 

te maken.  

Voor de Zevenster betekent dit het volgende: 

 

 Groep 2 gaat na de voorjaarsvakantie naar het peuterlokaal 

 Het speellokaal wordt in ere hersteld en gaat weer gebruikt worden als speellokaal 

 De kleuters van de Paulusschool zullen bij ons gym krijgen 

Wij gaan onze peuters missen en natuurlijk ook Jacqueline en Tineke. Maar………gelukkig 

zijn ze heel dicht bij!  

 

Ouderbijdrage 

Onze school kent een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om 

diverse activiteiten te organiseren met als doel uw kind een zo plezierig 

mogelijke schooltijd te  bezorgen. Te denken valt hierbij aan de 

sinterklaasviering, de kerstviering, de paasviering en het startfeest.  De bijdrage 

wordt ook besteed aan andere doeleinden, zoals  de aankoop van speelgoed 

voor in de groep of extra les materialen. 

De bijdrage is € 17,- per leerling voor een heel schooljaar.  

De komende week zullen alle leerlingen een brief mee naar huis krijgen waar u alle 

informatie kunt vinden over deze bijdrage. De brief staat ook onder documenten in 

MijnSchool. 

 

Agenda 

3 feb Studiedag. Alle leerlingen vrij 

7 feb Rapporten mee 

10-14 feb Ouder gesprekken 

14 feb Spellenmiddag op school 

17 feb voorjaarsvakantie 

24 feb Weer naar school 

27 feb Oud papier ophalen 
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