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belangrijke data voor de komende periode
vrijdag 17, 24 jan. en 14 febr.
schoolschaatsen
groep 3 t/m 8
woensdag 22 januari
voorleesontbijt
groep 1 t/m 8
Nieuws uit het team
Ouderavond
In overleg met de schoolkring is besloten om op dinsdag 28
januari een ouderavond te houden. De avond wordt mede
verzorgd door het bureau Samen-Binden uit Emmen.
Tijdens deze ouderavond gaan we verkennen hoe we samen
uw kind kunnen bijstaan in zijn of haar ontwikkeling.
Opvoeden van kinderen is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Ouders en school hebben elkaar
nodig. De ouderavond begint om 19.30 uur en eindigt om
21.00 uur. Begin volgende week ontvangt u een uitnodiging.
Een terugblik op de kerstwandeling
We willen een ieder bedanken voor de medewerking tijdens de kerstwandeling. Het was
prachtige avond. Ouders en kinderen hebben volop genoten. De activiteitencommissie had
heerlijke drankjes en hapjes klaar gezet. Nogmaals bedankt.
Inloopmiddag
Donderdag 16 januari had u de gelegenheid om het werk van uw kind te bekijken. Binnenkort
volgen de gesprekken over de leervorderingen van uw kind.
Schoolschaatsen
Op drie vrijdagmiddagen gaan we weer schoolschaatsen. Ankie geeft ons schaatsles. De ouders
hebben een brief ontvangen over de schaatstijden. Jongens en meisjes veel plezier!!
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!”
Voorleesontbijt
Woensdag 22 januari vieren wij het
Nationaal Voorleesontbijt.
Er komt die ochtend iemand van de
bibliotheek voorlezen.
De kinderen mogen in pyjama op school
komen
en kussens en knuffels meenemen om
lekker
te kunnen liggen en luisteren. Ook
krijgen
ze een heerlijk ontbijtje voorgeschoteld. Ze hoeven dus thuis niet te etenWe beginnen om 8.45
u. en het duurt tot ongeveer 9.30 u.
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Oproep
Beste ouders,
Het gebeurt regelmatig dat er ’s avonds iets op
school te doen is. Als daar leerkrachten bij zijn,
die overdag ook werken is het soms handig, eten
warm te kunnen maken. Een magnetron zou dan
heel fijn zijn. Helaas heeft die van ons het enige
tijd geleden begeven. Is er bij een van u een
magnetron over, die we op school kunnen
gebruiken? Laat het ons graag weten.
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Wij zijn het nieuwe jaar weer fris en gezond begonnen. De kinderen van groep 2 hebben cito taal
gedaan en volgende week cito rekenen. De kinderen van groep 1 doen dit jaar alleen in juni cito
toetsen.
Wij werken over de winter, vogels in de winter, het weer en de
jaargetijden.
Fonemisch bewustzijn: extra aandacht voor rijmen en lettergrepen.
Wij leren de cijfers 2 en 3, de nieuwe letter is a, de eerste klinker.
Nu kunnen wij beginnen met groep 2 om woordjes te maken.
Iedere dinsdagmiddag gaan wij gymmen met gymtoestellen. Tijdens het
klaarzetten en opruimen, kleden de kinderen zich uit en aan. Kunt u
misschien rekening houden met kleding,
zodat de kinderen zich zelfstandig kunnen redden.
Vanaf volgende week gaan wij op vrijdagmorgen Koekeloere kijken i.p.v. op woensdagmorgen.
Woensdagmorgen gaan de kleuters om beurten op de computer, juf Lisa helpt.
Ouders bedankt voor het schoonmaken van de kastjes, computers, enz.
Groep 3, 4 en 5
Na de vakantie zijn we allemaal weer gezond en wel begonnen, nou ja… de meesten. Gelukkig
zijn we nu allemaal weer op school.
Juf Aukje kwam afgelopen maandag op school om ons een gelukkig nieuwjaar te wensen en ze
had voor alle kinderen een rolletje meegebracht. Deze vonden we erg lekker, juf Aukje bedankt!
In deze weken werken we vooral aan CITO toetsen. Tegen de jonge kinderen zeggen we vaak
dat we gaan werken in een boekje en benoemen we het toetsen niet.
Hierdoor werken we wat minder met de methodes.
Vandaag gaan we weer voor het eerst schaatsen. Het zal weer even
wennen zijn maar ook vast erg leuk en gezellig. Gelukkig gaat Ankie
mee om ons nog veel te leren op het ijs.
We gaan in de weken van het schaatsen wel op dinsdag naar de gym,
gelukkig hadden veel kinderen de gymkleren wel mee.
Leesvirus
Zo heet het leesproject van groep 5 en 6. Zullen de kinderen van onze
school ook besmet raken met het leesvirus? Hoe het in zijn werk gaat,
dat horen de kinderen maandagmiddag. Juf Elleke gaat dit project
begeleiden.
Groep 6,7,8
Na de vakantie is groep 8 begonnen met het oefenen van de Cito eindtoets. We proberen elke
week 2 onderdelen te behandelen, zodat ze goed voorbereid zijn. Ook in de huiswerkmapjes zal
de komende weken Cito opdrachten zitten, zodat ze thuis ook nog extra kunnen oefenen.
Groep 6 en 7 hebben deze week blok 4 van rekenen afgerond. Dit betekent dat het eerste deel
alweer uit is en we over 2 weken starten met boek 2. Volgende week gaan we de CITO toets van
rekenen afnemen.
Ook hebben de kinderen een lijst meegekregen voor de spreekbeurt die ze gaan houden. Daar
staat precies op wat er van ze verwacht wordt en wie er wanneer aan de beurt is. Mocht hierover
iets niet duidelijk zijn, dan hoor ik het graag.
Donderdag 23 januari hebben alle groepen de toets van geschiedenis blok 3.
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