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belangrijke data voor de komende periode
di t/m do 11 t/m 13 februari
cito-eindtoets
groep 8
dinsdag 11 februari
contactavond
woensdag 12 februari
rapport mee
groep 1 t/m 8
di 18 februari
studiemiddag
team
do 27 februari
oud papier
ma t/m vr 24 t/m 28 februari
voorjaarsvakantie
groep 1 t/m 8
Nieuws uit het team
Ouderavond
Wat een geweldige opkomst! Bijna alle ouders bezochten de ouderavond. Een compliment! De
ouderavond had als thema: ouderbetrokkenheid. Het bureau Samen-Binden verzorgde deze
avond. Zowel voor ouders als leerkrachten was dit een leerzame en boeiende avond. De tips van
ouders bespreken we in de volgende teamvergadering.
Vrijwilligster
U ziet een nieuw gezicht op school. Tamara is jarenlang vrijwilligster op de peuterzaal geweest.
Nu wil ze zich inzetten voor onze school. Ze zal vooral te vinden zijn in groep 1/2. We wensen
Tamara een fijne tijd toe op onze school.
Open dag
De datum van de open dag is gewijzigd. De open dag zal plaatsvinden op maandag 17 maart
2014. Op dit moment zijn we weer druk bezig met de voorbereidingen.
Leerlingenraad
Volgende week woensdag is er weer een vergadering van de leerlingenraad. De vergadering begint
om 11.30 uur.
Automatische bel
De firma Vriend installeert een automatische bel op onze school. Dit betekent dat leerkrachten
en/of leerlingen nu niet meer op de bel hoeven te drukken.
Werken aan wat werkt
“Ik durf ook te vertellen als meer mensen luisteren”
Voor sommige kinderen is het heel eng om te vertellen over iets, of te zeggen wat ze
willen als er meer mensen luisteren dan alleen juf, of papa en mama. Toch kan het
belangrijk zijn om je ook dan te laten horen! “Iedereen op de verjaardag luisterde
naar je toen je die leuke mop vertelde. Ik vond dat je het erg knap deed, meid!” “Ik
was trots op je, toen je aan tafel tegen je grote broer vertelde dat jij ook dingen
meemaakt op school en erover wilt vertellen”
Voorleesontbijt
Vorige week woensdag kwamen alle kinderen in hun
mooiste pyjama op school. Om kwart voor 9 was het
dan eindelijk zo ver, we konden beginnen met het
officiële voorleesontbijt. Iedereen was razend
enthousiast, maar toen Klary (van de bibliotheek)
begon met voorlezen was iedereen muisstil. Er werd
een prachtig boek voorgelezen over een krokodil. Toen
het boek uit was hebben de kinderen ontbeten met
verse broodjes en drinken. Onder het genot van een
broodje konden de kinderen luisteren naar een tweede
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verhaal voorgelezen door juf Tineke. Al met al was het een zeer geslaagd voorleesontbijt.
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
De citotoetsen zijn gemaakt, de kleuters hebben goed hun best gedaan.
Sinds deze week hebben wij juf Tamara in de groep, zij is vrijwilligster bij ons. Misschien kent u
haar al van de peuterspeelzaal, daar heeft zij ook geholpen.
Wij werken nog over de winter, met rekenen hebben wij extra aandacht voor wegen.
Wat is zwaarder/lichter. Voor groep 2 de begrippen zwaar, zwaarder, zwaarst/licht, lichter, lichtst.
Taal: extra aandacht voor luisteren/begrijpend luisteren.
Wij zijn woensdag de 29ste naar de bibliotheek
geweest. Er werd een boekje voorgelezen, wij
mochten overal kijken, zelfs op een plekje waar
anders niemand mag komen.
Ook hebben wij een spelletje memory gedaan met
krokodillen.
Weet u dat uw kind gratis lid kan worden van de
bibliotheek, ze kunnen dan sparen voor een gratis
boek en dat iedere donderdagmorgen de bibliobus bij
school komt.
Vanaf februari is er weer een spelletjes middag. De
kinderen mogen dan een gezelschapsspel van huis
meenemen. In school gaan wij dan met een groepje
één of twee spellen spelen.
Rekenen groep 3: Veel aandacht voor splitsen t/m 10, optellen en aftrekken, verdubbel- en
halveergetallen tot en met 10.
Rekenen groep 4:
Meten: lengte en gewicht, herhalen meter en kilogram, introductie liter.
Tafels oefenen blijft belangrijk, ook thuis. Klokkijken, digitaal en analoog.
Nieuws uit groep 3,4 en 5
De CITO toetsen zijn allemaal klaar, wat ben ik trots op alle kinderen. Ze
hebben erg hun best gedaan.
Het is leuk om complimenten te geven aan de kinderen. De kinderen waren
erg verrast dat ze een compliment kregen (op een briefje) van hun ouders.
De reactie was geweldig. Bedankt voor jullie belangstelling!
Groep 3 heeft kern 7 bijna uit. Het tempo van het lezen moet nu flink
omhoog. Daarbij is het wel belangrijk dat we nog steeds ‘goed’ blijven lezen
zonder te veel foutjes.
Groep 5 en 6 zijn druk bezig met het Leesvirusproject. De kinderen zijn
enthousiast en lezen veel. Als creatieve opdracht gaan de kinderen
vanmiddag echte leesvirus-cupcakes maken. Jannie Meijer, bedankt dat je dit
met de kinderen wil doen.
Nieuws uit groep 6,7 en 8
Vorige week hebben we afscheid genomen van meester Teun. Hij was erg blij
met het cadeau dat de kinderen voor hem gemaakt hebben. We wensen meester
Teun veel succes met het vervolgen van zijn opleiding.
Afgelopen dinsdag was de ouderavond, wat waren er veel ouders! Erg fijn! De
kinderen vonden de complimenten die ze kregen over de tekening erg leuk
Vorige week hebben de kinderen allemaal informatie meegekregen over het
maken van een werkstuk. Op een van de formulieren
staat op welke punten het werkstuk wordt
beoordeeld. De formulieren zijn met de kinderen besproken. De
meeste kinderen hebben inmiddels al een onderwerp doorgegeven.
Goed zo! De volgende stap is het maken van een indeling/
inhoudsopgave Ookdeze indeling wordt op school bekeken. Het
werkstuk moet ingeleverd worden in week 17. (De week voor de
meivakantie.) Eerder inleveren mag natuurlijk ook.
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