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Beste ouders, 
 
deze keer in de nieuwsbrief: 

 Divergentie door groep 4-5 

 Rots & water door groep 1B 

 Culturele avond  

 Gezonde traktatie van de maand 

 Talent  Floor  

 Leerlingenraad 

 TSO: voorstellen Sagal Diirye 

 Opening thema 2  

 Bezoek Moermont  

 Van de BSO 

 Juf Wendy momentcoach CLS 

 

 Reggio door groep 4-5. 

 

Groep 4-5 werkt op een divergente manier aan het 

derde verkeersboekje. De leerlingen hebben aan het 

begin van de lessenreeks de filmpjes behorende bij 

boekje bekeken en ze hebben te horen gekregen 

welke doelen centraal staan. Er wordt  in 4 groepjes 

gewerkt. Elk groepje heeft een voorzitter. De 

voorzitter heeft de taak het geheel aan te sturen. De 

eerste les hebben de groepjes gebrainstormd over 

wat ze allemaal kunnen bedenken en tekenen aan 

de hand van de doelen. De leerlingen mogen het 

verkeersboekje er natuurlijk bijhouden.  

 

 

        
 

        
 

Er wordt gewerkt aan de volgende doelen: 

 

1. Ik kan uitleggen hoe ik veilig fiets. 

2. Ik kan opstappen, wegrijden, remmen en    

afstappen. 

3. Ik wil niemand in gevaar brengen als ik fiets. 

4. Ik besef dat veilig fietsen soms lastig is door het 

weer. 

5. Ik kan de afspraken voor lopen in een groep 

benoemen. 
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6. Ik wil de instructies van een begeleider die met 

mij meeloopt opvolgen. 

7. Ik besef dat ik alle aandacht moet hebben voor de 

verkeerssituatie om me heen, als ik loop. 

 

    

    
De tweede les wordt e.e.a. opgefrist en gaan de 

leerlingen aan de slag op een grote poster. Uit de 

groepjes komen ideeën voor verschillende 

verkeerssituaties en deze worden allemaal getekend 

of gebouwd met Lego en blokken. Als de posters 

klaar zijn gaat ieder groepje hun resultaat 

presenteren. De kinderen overleggen samen wat ze 

gaan zeggen en wie wat zegt. Zo worden alle doelen 

nog een keer uitgelegd door de kinderen aan de 

kinderen. Deze manier van werken vinden de 

kinderen erg leuk. Ze hebben zelf veel inbreng en dat 

werkt erg motiverend. We kijken alweer uit naar 

boekje nummer 4! 

 

 Rots & water door groep 1B 

In groep 1B zijn we volop bezig met Rots en Water. 

We hebben al vaak de Rots en Water groet 

geoefend. Steeds meer kinderen weten dat hun 

linkerhand de Rots hand is en de rechterhand hun 

Water hand. Op de foto’s is te zien hoe kinderen 

deze groet samen doen.  
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Na de buiging mogen we “respect” zeggen. “Dan ben 

je lief voor anderen kinderen en maak je geen 

spullen kapot die je leent.”  

We hebben ook geoefend met een groepsactiviteit. 

De kinderen houden elkaars handen vast en 

proberen de hoepels door te geven aan elkaar. Maar 

het lastige hierbij is dat ze hun handen niet mogen 

loslaten. Sommige kinderen geven de hoepel door 

over het hoofd van het volgende kind of het 

volgende kind stapt met de voeten door de hoepel. 

Wat leuk om het enthousiasme te zien en wat 

kunnen de kinderen al goed met elkaar 

samenwerken. We hebben het zelfs al geoefend met 

3 hoepels in de kring.  

 

 
 

 

 
 

 Culturele avond 

Het eerste Reggio thema wordt traditiegetrouw 

afgesloten met de Culturele Avond. Woensdag de 

14e was het zover! De leerlingen keken er al een hele 

tijd naar uit om hun (groot-)ouders te laten zien 

waar ze het afgelopen thema tijdens de 

onderzoeksvraag en atelier beeldende vorming mee 

bezig zijn geweest. Ook waren de filmpjes van de 

atelierlessen nieuwe media te zien.  

 

Wat een enorme opkomst!  Iets waar we als team 

erg trots op zijn. Natuurlijk zijn we ook trots op onze 

kinderen die vol enthousiasme hun onderzoeksvraag  

lieten zien.  We vonden het fantastisch te merken 

dat er veel ouders ook in andere groepen gingen 

kijken en niet alleen in  de groep van hun eigen kind. 

Fijn die betrokkenheid!        
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                               Blote voetenpad 

 

              
                           Onderzoek naar het menselijk lichaam. 

   
  Het ideale vakantieland 

   

   
    Onderzoek naar de werking van het oog. 
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 Traktatie van de maand 

 

De gezonde traktatie van de maand is die van 

Annastacia uit groep 2-3! Zij werd op 29 november 6 

jaar. Annastacia gefeliciteerd! En wat een leuke 

gezonde traktatie. 

 

 

                        
 

 

 Floor heeft talent! 

Een van de vele talenten die onze school rijk is, is 

Floor Petersen uit groep 7. Zij nam met haar pony 

Zara deel aan het NK Traditionele Working 

Equitation 2018! 

                                
Na weken voorbereiden en hard trainen met het 

team WE van Manege de Paardenhoeve vertrokken  

ze op vrijdag 9 november naar Eersel voor de 

Nederlandse Kampioenschappen 2018. 

Floor mocht dit jaar meedoen aan de try-out voor 

kinderen. Dit was haar eerste wedstrijd op vreemd 

terrein. Floor won de stijltrail en was tweede in de 

dressuur.  Doordat de stijltrail in haar klasse 

zwaarder woog dan de dressuur werd ze eerste van 

haar klasse. Wij zijn super trots op haar! 

Floor op Zara. 
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 Leerlingenraad 

 

Op vrijdag 16 november is de leerlingenraad voor de 

2e maal bij elkaar gekomen. Er werd deze keer 

voornamelijk gesproken over de overblijf. De 

leerlingen hadden van tevoren in hun groep 

besproken hoe de overblijf wordt ervaren. Vragen 

die beantwoord waren: “Waarom blijf je over? Wat 

vind je leuk aan de overblijf? Wat minder? Wat kan 

er beter? Wat kun je er zelf aan doen? “ De 

uitkomsten van dit overleg heeft juf Annemieke kort 

gesloten met Sagal Diryiie, onze overblijf 

coördinator. Zij zorgt ervoor dat de  verbetersugges-

ties van de kinderen  opgepakt worden. 

 

 Overblijf (TSO) 

 
Stichting LPS-Breek4U verzorgt de tussenschoolse 

opvang bij ons op school. Sagal Diirye is de overblijf 

coördinator. Zij stelt zich graag aan u voor: 

                
                 Sagal Diirye, overblijf coördinator. 

 

“Hallo ik ben Sagal, coördinator van de TSO hier op 

school. Ik ben moeder van 2 dochters, waarvan de 

jongste nog op Marco Polo in groep 6 zit. Ik ben 

actief op school als kookmoeder en als lid van de 

luizenbrigade. Daarnaast loop ik momenteel stage in 

groep 4 i.v.m. mijn opleiding tot onderwijsassistent. 

Samen met een team van 8 vrouwen verzorg ik de 

overblijf. We doen ons best de overblijf zo prettig 

mogelijk te laten verlopen. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de 

tussenschoolse opvang dan kunt u deze aan mij 

richten via de mail naar marcopolobreek-

4u@tsopro.nl of telefonisch op 06-49 78 35 53. 

Thema’s                 

Binnen de TSO werken we met 3 thema’s per 

schooljaar. Het huidige thema is ‘glitter en glamour’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft uw kind thuis de gelakte nageltjes en de stoere 

tattoo ook al laten zien?” 
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Cursus 

Op maandag 19 november volgde Sagal samen met 

andere coördinatoren de inspiratiecursus 

‘Leidinggeven aan TSO vrijwilligers.’ en ontving 

hiervoor een certificaat. 
Debby Iriks, leiddinggevende bij LPS_Breek4U: 

“Wij zijn vol vertrouwen dat deze scholing onze TSO 

coördinatoren heeft verrijkt doordat ze adviezen en 

handvatten hebben gekregen voor hun 

werkzaamheden in de TSO. De training werd als 

leerzaam en inspirerend ervaren.” 

 
 
 
 
 

 

 Opening thema 2 

 

Werd het eerste thema afgesloten middels de 

Culturele Avond, het nieuwe thema werd snel erna, 

op maandag 19 november, geopend. Deze keer was 

het niet de beurt aan het team om de opening te 

verzorgen, maar aan de danstalenten van Marco 

Polo. De leerlingen die graag wilden optreden 

hebben goed samengewerkt en nagedacht  over de 

dansen die ze wilden laten zien. Daarnaast werd er 

flink geoefend, want het moest er natuurlijk goed 

uitzien. En hoe goed is dat gelukt! Wat een talenten 

op Marco Polo!   

      
      Emma, Juno, Ilana, Isa, Isa en Eliz . 

          
     Giovanni, Rukshana, Pamela,Janne, Kjelsie, Kaine en Gio 
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Danstalent Imke 

 

 Moermont 

 

In het kader van een stukje burgerschapsvorming 

gaat juf Annemieke een aantal keren per jaar met 

leerlingen van groep 4 naar Moermont. Daar wordt 

geknutseld met een groep ouderen. De 

samenwerking en interactie is altijd een succes en 

een lust voor het oog en oor. Onze leerlingen kregen 

weer het compliment dat ze zo beleefd zijn. Ook zijn 

ze volgens de oudjes erg handig. Hoe dat zo komt? 

“Nee knutselen doen we niet op school, we hebben 

wel beeldende vorming.”  

 

g 

 
Yari, Enora, McKenzie en Indah op Moermont. 

 

 
De gemaakte creaties. 

 

 Van de BSO 

 

Door Kayleigh, pedagogisch medewerkster: 

“Hoi allemaal! 

Wij zijn druk bezig met het thema Sinterklaas. We 

hebben al worstletters gemaakt, chocoladeletters 
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versierd, Pietengym gedaan en zelfs een 

Pietendiploma gehaald! Een groot feest dus!  

Ook is Sinterklaas bij ons langs geweest en er was 

voor alle kinderen een lekkernij. 

Tot en met 5 december feesten wij nog even door 

met dit thema, en daarna  beginnen we aan een 

nieuw leuk thema. 

Ter informatie: Wij zijn ’s morgens vanaf 7.30 uur 

open. Wil je gezellig vóór die tijd komen dan kan dit 

uiteraard: vervroegde opvang op aanvraag is 

mogelijk vanaf 6.30 uur. Naschoolse opvang is er tot 

18.00, maar wil je gezellig langer blijven dat kan dat. 

Op aanvraag kun je ook tot 18.30 blijven.”    “ 
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Zelfgebakken letters 

 

 Juf Wendy momentcoach CLS 

 

Op onze school wordt in alle groepen gewerkt met 

coöperatieve leer strategieën. (CLS) Ons team heeft 

hiervoor een aantal studiedagen gevolgd, verzorgd 

door Bazalt. Daarnaast heeft juf Wendy het 

afgelopen jaar  de opleiding tot momentcoach CLS 

gevolgd. Zij coacht de rest van het team o.a. op het 

toepassen van de verschillende didactische 

structuren. Sinds afgelopen  woensdag mag juf 

Wendy zich een gediplomeerd momentcoach CLS 

noemen.  

         
         Proost Wendy! 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

mede namens de rest van het team, 

Annemieke Martens



 

 

 
 

 
  

 

 
             

 

 

 

 

 
 


