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belangrijke data voor de komende periode
donderdag 15 januari
inloopmiddag tot 15.45
ouders/verzorgers
vrijdag 16 januari
vergadering leerlingenraad
vrijdag 16, 23 jan. en 6 febr.
schoolschaatsen
groep 3 t/m 8
vrijdag 23 januari
schoolschaatsen
groep 3 t/m 8
vrijdag 23 januari
uitgifte Info nummer 11
groep 2 t/m 8
donderdag 29 januari
oud papier
Het nieuwe jaar
Het nieuwe jaar is begonnen! Een heel nieuw jaar ligt voor ons. We zijn maandagmorgen met
frisse moed van start gegaan en maken er met elkaar een fijn jaar van.
Nieuws uit het team
Op bezoek bij dorpsbelangen
Op donderdag 15 januari gaat meester Herman een bestuursvergadering bijwonen van
dorpsbelangen. We zullen dan nader met elkaar kennis maken en meester Herman krijgt de
gelegenheid om meer te vertellen over onze school.
Schoolkringvergadering
Op maandag 12 januari vergadert de schoolkring. Het schoolteam zal
ook in deze vergadering de ontwikkelingen van onze school bespreken
met de leden van de schoolkiring. Het onderwerp PBS zal zeker op de
agenda staan. We gaan gezamenlijk nadenken hoe we de ouders
kunnen betrekken bij PBS.
Na een geslaagde studiedag in Papenvoort zijn we afgelopen
woensdagmiddag bezig geweest om het geleerde om te zetten in concrete
stappen. Maandag tijdens de weekopening zal juf Elleke de kinderen uitleggen wat we de
komende weken gaan doen. Het is de bedoeling dat we samen met kinderen foto's gaan maken
over goed gedrag. Zo maken we bijvoorbeeld foto 's hoe je dingetjes in je kastje legt of hoe je
de spullen opruimt in de hal. Over deze zaken gaan we les geven. We doen het eerst voor en
daarna gaan de leerlingen oefenen. De volgende keer vertellen we u meer over het gedrag dat
we de leerlingen hebben aangeleerd.
Voorleesontbijt

Woensdagmorgen 21 januari organiseren we op school het voorleesontbijt. Dat is de start van de
nationale voorleesdagen.
We zouden het leuk vinden
om dit jaar ‘stoere kerels’
te laten voorlezen.
Wie heeft een grote broer, een
dappere vader/opa of buurman
die het aandurft om te komen
voorlezen?
Het programma zal van 8.30
uur tot 9.30 uur duren.
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Werken aan wat werkt
“Ik kan goed om hulp vragen als dat nodig is”
Op school gaan we goed letten op kinderen die om hulp
vragen als ze er zelf niet uitkomen. Sommige kinderen
vinden het vervelend om om hulp te vragen omdat ze bang
zijn voor ‘dom’ uitgemaakt te worden. Andere kinderen
vragen heel vaak hulp, uit onzekerheid over hun eigen
kunnen. “Wat goed dat je aan mij vroeg om je te helpen bij
het pakken van de hagelslag bovenin de kast. Je probeerde
het zelf, maar ik ben een beetje langer!” “Ik zag dat je me
eigenlijk wat wilde vragen, maar het toch zelf eerst ging
proberen. Een kanjer ben je!”
Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3
Iedereen een fantastisch nieuwjaar gewenst in goede gezondheid.
Maandagmorgen mochten wij 2 nieuwe kinderen in de klas begroeten,
nl. Rosalie Zwiers en Feline Vedelaar. Ze komen 2 morgens in de week
“snuffelen”. Fijn dat jullie bij ons komen spelen.
Groep 2: Wij werken over het thema de winter. De volgende twee
weken worden de Citotoetsen afgenomen: Taal voor kleuters en
rekenen voor kleuters. De uitslag wordt besproken tijdens de
oudercontactavond.
Groep 3: Ook in groep 3 worden de komende weken Citotoetsen
afgenomen, nl rekenen, woordenschat en spelling. DMT wordt in groep 3 in februari afgenomen.
Tijdens de oudercontactavond in februari wordt de uitslag besproken.
Rekenen: klokkijken (hele uren), vraagt u eens aan uw kind hoe laat het is.
Erbij en eraf sommen.
Taal: de letters au, ou, en de f. Blijft u thuis oefenen met lezen, dit is erg
belangrijk voor uw kind.
Groep 4 en 5
Allemaal een super 2015 gewenst! De kinderen zijn allemaal uitgerust en
vertelden over een fijne vakantie. We beginnen met taal en rekenen in een
nieuw boek, deel b.
Vanaf volgende week gaan we beginnen met de welbekende Citotoetsen. Dit zijn nietmethodegebodentoetsen waarbij gekeken wordt wat de kinderen al kennen. De resultaten worden
tijdens de gesprekken toegelicht.
Helaas gaan wij binnenkort afscheid nemen van juf Elske. Juf Elske liep elke dinsdag stage bij ons.
Juf Elske is er achter gekomen dat de opleiding toch niet goed bij haar past en daarom stopt met
de opleiding. Voor ons is dat erg jammer omdat ze het op onze school wel erg leuk vond en het
ook goed deed.
Donderdag 15 januari heb ik een studiedag, juf Miranda Tholen vervangt mij. Maandag 19 januari
heb ik compensatieverlof, dan is juf Marjan in de groep.
Groep 6, 7 en 8
Allereerst wensen wij jullie allemaal een gelukkig en gezond nieuwjaar toe!
Na een heerlijke vakantie van 2 weken zijn we weer fris gestart in het nieuwe jaar. Met taal en
spelling zijn we begonnen aan een nieuw blok; met rekenen zijn we het blok aan het afronden en
beginnen we volgende week ook aan een nieuw blok.
Ook zullen er vanaf volgende week weer een aantal Citotoetsen worden
afgenomen. Begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling, woordenschat
en DMT (tempolezen) komt allemaal aan de orde. De resultaten hiervan
worden met u besproken tijdens de 10 minuten gesprekken in februari.
De kinderen hebben ook allemaal een nieuwe topografie meegekregen
naar huis: groep 6 West-Nederland, groep 7 West-Europa en groep 8
Zuid-Amerika en Antarctica. De toets is over ongeveer een week.
Op de vrijdagen 16 januari, 23 januari en 6 februari gaan de kinderen schoolschaatsen. Dit
betekent dat de kinderen op dinsdag 13 januari, 20 januari en 3 februari geen gym hebben.
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