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Belangrijke data:
donderdag 24 januari
donderdag 31 januari

oud papier
uitgifte Info nummer 10

groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari hebben wij ons jaarlijks voorleesontbijt. De leerlingen worden voorgelezen door juf
Tamara en tussendoor krijgen zij een lekker ontbijtje. Het ontbijt wordt verzorgd door de
activiteitencommissie. Deze morgen mogen de kinderen in hun pyjama naar school komen. Ze mogen ook
een deken, een kussen en knuffels meenemen. Na het ontbijt kleden de kinderen zich weer om dus het is
belangrijk dat uw kind(eren) ook hun gewone kleding mee naar school nemen. We hopen op een gezellige
morgen met elkaar.

Start Ateliers
Maandag 21 januari starten we met de ateliers. De eerste keer gaat juf Alie deze les geven. Ze wordt
geassisteerd door meester Herman. Leerlingen van groep 5 van de Slagkrooie mogen meedoen aan deze
activiteit. De activiteit vindt onder schooltijd plaats.

Juf Hieke
Donderdag 31 januari werkt juf Hieke voor het laatst op onze school. Zoals u weet gaat ze in
Hollandscheveld werken. We laten juf Hieke niet zomaar vertrekken. Op donderdag 31 januari willen we haar
in het zonnetje zetten. Dat heeft ze wel verdiend.

Meester Herman
Vanaf dinsdag 22 januari is meester Herman een paar dagen afwezig. In het ziekenhuis gaan ze de
neusholtes schoonmaken. In de loop van week 5 hoopt hij weer aanwezig te zijn.

Toetsen
Twee keer per jaar maken de leerlingen landelijk genormeerde toetsen van het Cito voor bv. rekenen,
(begrijpend) lezen, spelling en taal. De resultaten van deze toetsen worden op school in de computer
ingevoerd. Op deze manier krijgen we een goed beeld over de ontwikkeling van de kinderen door de jaren
heen. Het stelt ons tevens in staat te bekijken op welk niveau een kind/groep scoort om zo tijdig problemen
te signaleren en hulp te kunnen bieden. De toetsen worden afgenomen in week 4, 5 en 6.

Nieuws uit de groepen
Juf, wij hebben eerst een weg,
daarna rails voor een trein en
dan een racebaan gemaakt.

Er waait een harde wind in onze klas. De kinderen van groep 1-2 en 3
kunnen al goed een wervelwind tekenen.

