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Beste ouders,
De kop is er af, het nieuwe jaar is begonnen. Fijn te zien dat alle kinderen met tien
vingers weer op school zijn.
Het jaar zijn wij goed begonnen met theaterbezoeken, muzieklessen, bezoeken aan
middelbare scholen en het bezoek van de inspectie. Daarnaast zijn wij druk bezig met
de voorbereidingen voor het carnaval. Kortom, de Walvis draait weer op volle toeren!
In deze nieuwsbrief leest u meer over het bovenstaande.
Chris de Ruijter
Directeur
Kalender
24 januari
24 januari
29 januari
31 januari
7 februari
9 februari
14 februari
2 februari

Petra van Linge
Adjunct directeur
Start Nationale Voorleesdagen
Atelier groepen 7 en 8
Versieren carnaval
Atelier groepen 5 en 6
Atelier groepen 3 en 4
Carnaval
Atelier Kleuters
Studiedag

Schoolafspraken
De afgelopen periode stond de afspraak ‘groot of klein, iedereen mag zichzelf zijn’ centraal. Inmiddels staat er
een nieuwe afspraak centraal

Als ik zeg stop,
houd je ermee op!
Deze afspraak loopt door tot week 6.
Afscheid Marinda
Na ruim 11 jaar werkzaam op de Walvis gaat Marinda van Laar ons team verlaten. Haar laatste werkdag is 25
januari 2018. Mocht u haar willen bedanken voor haar inzet dan kunt u haar na schooltijd bij haar binnenlopen.
Marinda verhuist naar Berkel en Rodenrijs. Op de school waar haar zoon naar toe gaat kan zij zelf ook aan de
slag. Dit is voor haar een mooie kans.
Wij gaan Marinda missen op de Walvis. Haar enthousiasme en haar betrokkenheid waarderen wij zeer. Wij
wensen haar veel plezier en succes op haar nieuwe school.
Walter Schmitz zal Marinda in ieder geval tot de voorjaarsvakantie vervangen. Remo neemt dan weer de
gymlessen waar.
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Bezoek van de Inspectie van het Onderwijs
Basisscholen in Nederland worden tenminste één keer in de vier jaar bezocht door de Inspecteur van het
Onderwijs.
De Walvis heeft gisteren een bezoek gehad van de inspecteur. Tijdens dit bezoek is het didactisch handelen van
de leerkrachten bekeken. De kwaliteit van didactisch handelen is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Het
is dan ook niet voor niets dat wij het didactisch handelen steeds onderzoeken en willen verbeteren.
De inspecteur heeft met de directie gesproken over de schoolambities met betrekking tot het coöperatief leren
van onze leerlingen. Ook heeft hij in verschillende klassen gekeken het didactisch handelen als het gaat om
taakgerichtheid, betrokkenheid en feedback.
In het reflectiegesprek met de inspecteur is vastgesteld dat wij het basisarrangement mogen blijven behouden;
de onderwijskwaliteit is in orde. Het didactisch handelen is door de inspecteur zelfs betiteld als ‘goed’. Wij zijn
hier blij mee!
Ouderraad: secretaris en penningmeester gezocht!
De ouderraad is actief op het gebied van excursies, sportdag, avondvierdaagse, Sinterklaas, Kerst en
nog veel meer. De ouderraad is onmisbaar voor het reilen en zeilen van onze school. Op dit moment
zoeken zij nog een secretaris en een penningmeester. Bent u de enthousiaste ouder die de
ouderraad wil ondersteunen? Zij zijn op zoek naar een secretaris en een penningmeester. Mocht u
interesse hebben dan kunt u mailen naar info@bsdewalvis.nl
Muziekproject voor de groepen 3-5-7: Zing es!
Wij doen mee met het muziekproject: Zing es!
Wat houdt dit project in?
Bij ons op school komt een gediplomeerde muziekdocent drie keer in de klas om zang- en muziekles te geven
aan de groepen 3-5-7. Naast de lessen van de muziekdocent repeteren de leerkracht en de kinderen hetgeen ze
hebben aangeboden gekregen tijdens de muzieklessen. Uiteindelijk zullen de klassen het geleerde laten zien
door middel van een optreden in Theater Ludens.
Zij gaan het geleerde laten zien aan elkaar en aan de ouders.
Het optreden zal plaatsvinden op 21 februari. Save the date!
Deze week is meester Kees, de muziekdocent, voor de eerste keer geweest.
Het was een hele leuke inspirerende les met geweldig betrokken kinderen.
Het gaat vast een zeker een prachtige voorstelling worden.
Nationale Voorleesdagen
Op 24 januari 2017 starten weer de Nationale Voorleesdagen!
Carnaval
Op vrijdag 9 februari vieren wij carnaval. Het thema is ‘We maken d’r ’n circus!’ Alle kinderen mogen deze dag
verkleed naar school komen. In de ochtend is ‘Het Walvis Talent 2018’ en in de middag staan spelletjes op het
programma. Het gaat een gezellige dag worden. In de bijlage alle informatie over deze feestdag. Wij hopen u
maandag 29 januari te zien om de school feestelijk te versieren.
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De kleutergroepen genieten van de voorstelling ‘De Parapluvogel’ van Koomans poppentheater.

Donderdag 18 januari hebben wij met alle kleutergroepen genoten van een geweldige voorstelling
gespeeld door Koomans poppentheater.
De voorstelling gaat over de grote, roze Parapluvogel Sumba. Doordat haar boom in het tropisch
regenwoud is omgezaagd, heeft zij geen huisje meer. Sumba kruipt
in een kist die naar de haven van een zonnig eilandje wordt
verscheept. Op dit eilandje ontmoet zij een lapjespoes en Wasco
de Wasbeer. Samen gaan zij op zoek naar een nieuw huis voor
Sumba. Als zij een mooi plekje hebben gevonden voor Sumba in
de tuin van de tuinman wordt Sumba gevangen genomen. Dit zorgt
voor de nodige spanning. Mevrouw Suikerspin-haar en haar hakhondje lijken wel heel verdacht. Gelukkig helpt iedereen goed met
zoeken en is alles weer goed gekomen.
Theatervoorstelling groepen 3 en 4
De Cultuur Schakel heeft een geweldig leuke voorstelling laten zien aan de groepen 3 en 4
op maandag 15 januari jl.
Het was een leuk verhaal met veel humor. De kinderen hebben enorm genoten en veel
gelachen.
Het verhaal:
Roodkapje is het zat! Waarom zijn het altijd de jongens die een ridder,
een redder of een superheld mogen zijn? De meisjes moeten altijd lief,
mooi en bang zijn en wachten tot ze gered worden om te ´trouwen´.
Roodkapje wil ook een superheld zijn. Ze maakt van haar kapje een
supercape en gaat op zoek naar superman. Onderweg redt zij allerlei
sprookjesfiguren die ook geen zin meer hebben om te wachten op een
prins. Een modern fantasierijk sprookje over in je dromen durven
geloven en dapper zijn.
Naar het Omniversum
We zijn Vorige week Dinsdag met de groepen zes en acht naar het Omniversum geweest. We gingen er met de
bus naartoe. Er hing een gezellige sfeer, en toen we aan kwamen keken we even rond in het souvenirwinkeltje.
Daarna kregen we kaartjes van de meester, voor de film Vincent van Gogh, een kleurrijk portret. Vervolgens
liepen we de zaal in. Het scherm was echt supergroot, en het was helemaal rond de muur, en het ging zelfs nog
een stukje verder rondom het plafond. We moesten gaan zitten op rij acht en negen. Na een tijdje had iedereen
een plaats gevonden. Toen begon de film. In het begin was het wel even wennen, zo’n groot scherm. Maar na
een tijdje raakte iedereen eraan gewend. De film was geen standaard film, er werden veel schilderijen van
Vincent getoond. In de film werd verteld hoe het leven van Vincent eraan toe ging. Waarom hij een stukje van zijn
oor afsneed, waarom hij zelfmoord pleegde en hoe hij brieven schreef naar zijn broer. Het was echter wel
geschikt voor ons, hoewel hij natuurlijk best heftige dingen deed en heftige dingen meemaakte. De film maakte
wel een indruk op ons. Maar het was zeker een leuk en leerzaam uitje!
Getypt door Veerle en Nina, uit 8a
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Activiteit buiten school
Ter kennisneming
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