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belangrijke data voor de komende periode
di 5, wo 6, en do 7 februari
cito eindtoets
dinsdag 12 februari
oudercontactavond
woensdag 13 februari
rapporten mee
ma 18 t/m vr 22 februari
voorjaarsvakantie
dinsdag 26 februari
studiemiddag (kinderen vrij)
do 28 februari
oud papier

groep
groep
groep
groep
team

8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

Nieuws uit het team
Contactavond en het rapport
Nog even en dan is het weer zover. De kinderen krijgen op woensdag 13 februari het rapport mee
naar huis. Op dinsdag 12 februari worden alle ouders uitgenodigd voor een tienminutengesprek.
Het tienminutengesprek is een belangrijk moment om de vorderingen van uw kind te bespreken,
maar het is minstens even belangrijk om die vorderingen in een bredere kader te plaatsen. Hoe
ontwikkelt uw kind zich in sociaal en emotioneel opzicht, hoe manifesteert hij/zij zich in de groep
en thuis, etc. Wanneer er onvoldoende tijd is om alles in alle rust te bespreken dan kan er altijd
een vervolgafspraak gemaakt worden.
Nieuws van de GMR
In de vorige nieuwsbrief plaatsten wij een
oproep waarin wij kandidaten voor het
Toezichthoudend deel van het Algemeen
Bestuur van onze schoolvereniging vroegen
zich op te geven bij de directeuren. In onze
vergadering van 22 januari jl. hebben wij de
invulling van deze toezichthoudende
bestuursfunctie nader besproken.
Hierover wil ik u graag informeren en hoop
daarmee kandidaten te stimuleren zich op te
geven.
Het toezichthoudend deel van het algemeen bestuur bestaat uit 3 leden.
Zij ondersteunen het algemeen bestuur bij de uitoefening van hun functie op de volgende
gebieden:
Financiën, Onderwijs Inhoudelijk en Algemeen Bestuurlijk.
Daarbij komen o.a. het strategisch beleidsplan, de begroting en de jaarrekening en het
formatieplan aan de orde. Ook komt daar het kwaliteitsbeleid en de opbrengsten van de scholen
aan bod. Een uitgebreide profielschets is bij de directeur van de school beschikbaar. Heeft u
ervaring op het gebied van het besturen van instellingen binnen onderwijs, welzijn en/of
zorg en beschikt u over een relevant netwerk , meld u dan aan als kandidaat. Hierbij is het geen
voorwaarde dat u ouder bent. U kunt deze informatie dan ook doorgeven aan een geschikte
kandidaat.
Namens de GMR, Aukje Ziengs
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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 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”
Geld voor Tejas
Deze maand hebben we € 20,74 gespaard.
Actie vetbollen
De meeste bollen zijn verkocht.
Na aftrek van de gemaakte kosten blijft er 170,00 euro over.
Iedereen bedankt voor dit mooie bedrag.
Voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari hebben we ontbeten op
school.
De moeder van Tabitha, Sippora en Kenan heeft
voorgelezen over een bijzondere reis naar een
verjaardagsfeest.
Voor het feestje moesten ze met een pontje
oversteken over de rivier.
En als de kapitein dan in het water valt en
moeder denkt dat ze er achteraan moet
springen, dan moet je eerst naar huis voor droge
kleren. Het feestje is later doorgegaan, ze
gingen naar pirateneiland. De kinderen hebben
genoten van het verhaal en het ontbijt was
heerlijk.
Nieuws uit de groepen
Kleutergroep
Naar het plezier van de winter, sneeuw en ijspret, is de dooi ingevallen. Maar dat geeft ook
plezier, weer heerlijk in de zandbak spelen.
De cito toetsen zijn gemaakt, ik ben trots op de
kinderen, ze hebben goed hun best gedaan.
Deze week hebben wij pinguïns gemaakt. Wij
hebben gerijmd, raadsels opgelost en Juf heeft
zinnen opgelezen, maar soms waren die fout.
Gelukkig wisten de kinderen wel hoe het moest.
De nieuwe letter is de letter a, groep 2 kan met
de aangeleerde letters al woordjes maken. Deze
week leren ze hoe een klikklak boekje werkt.
Wij zijn woensdag 30 jan. Naar de bibliotheek in
schoonoord geweest. Er werden boekjes
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voorgelezen en we hebben een speurtocht door de bibliotheek gedaan. Ook een spelletje
gespeeld. Toen wij naar huis gingen kregen wij nog boekjes, een boekenlegger, en snoepje enz.
mee. De kinderen vonden het erg leuk.
Volgende week beginnen wij met het thema: techniek en uitvindingen.
Groep 3, 4 en 5
De CITO toetsen zijn allemaal weer afgenomen. We hebben allemaal hard gewerkt en goed ons
best gedaan.
Groep 3 heeft deze week kern 6 afgesloten wat betekent dat alle letters nu geleerd zijn. In kern 7
leren we de „sch‟, „ng‟, woorden die eindigen op de „b‟. Dit is allemaal technisch lezen dus niet het
schrijven. Ook op het gebied van begrijpend lezen gaan we weer een stapje verder. We zijn
begonnen in een nieuw schrijfschrift en daarbij leren
we alle lusletters zodat we straks aan elkaar kunnen
schrijven.
Groep 4 leert met rekenen nu sommen als 66-37. Het
begin is moeilijk maar dit gaan we flink oefenen. We
leren het als volgt: 66-30= 36, 36-7= 29.
Groep 5 leert met spelling wat de stam van een woord
is. Met taal gaan we het hebben over schrijftaal en
spreektaal.
Met rekenen klok kijken, b.v. hoe lang duurde de
voorstelling. (een klok met begin en eind tijd) en erbij
en eraf sommen tot 1000, b.v. 238+416 of 983-456.
Leerlingen vinden dit erg moeilijk.
Dus veel oefenen.
Maandag 11 februari heb ik weer compensatieverlof, juf Michon is dan in de groep. 14 februari
heb ik een cursusdag van „zo leer je kinderen lezen en spellen‟ wie er deze dag voor de klas staat
is helaas nog niet bekend.
Groep 6,7 en 8
Deze week hebben ook wij alle CITO toetsen afgerond. De kinderen hebben goed hun best gedaan
en daar zijn de resultaten ook naar!
Voor groep 8 breekt er een spannende week aan.
Dinsdag, woensdag en donderdagmorgen gaan ze
de CITO toets maken en dat is natuurlijk erg
spannend. Om het tussendoor nog wat gezellig te
maken, mogen ze snoep en drinken mee. We
wensen jullie alvast heel veel succes!
Op dinsdagochtend is juf Hieke bij de afname van
de CITO toets van groep 8 en is meester Herman in
de klas bij groep 6 en 7. Woensdag- en
donderdagochtend staat juf Aukje voor groep 6 en 7
en zijn juf Michon en juf Hieke bij groep 8.
Komende week beginnen we ook met de
spreekbeurten. Sem bijt dinsdag het spits af. We
zijn erg benieuwd!
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