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Kalender komende weken
12 – 22 februari verslaggesprekken 2 t/m 7
13 februari
19:30u MR vergadering
21 februari
Schaatsen groep 7 en 8
21 februari
Inloopochtend groep 3 en 4
22 februari
Verkleedochtend groep 1 en 2
22 februari
Westerstr.: 12:00u kinderen vrij
22 februari
Anjeliersstr.: 12:15u kinderen vrij
23 februari
Studiedag team, kinderen vrij
24 feb – 4 maart Voorjaarsvakantie
5 - 16 maart
Theo Thijssen kunstweken
7 maart
Krakelingbezoek groep 1 en 2
27 maart
Ouderavond mediawijsheid
aanvang: 19:30u
12 maart volgende nieuwsbrief (2018-4)

Nieuws uit de groepen 1 en 2
Oudergesprekken
De komende weken staan in het teken van de
rapportverslagen en de oudergesprekken. In de
onderbouw hebben wij dit jaar een grote
aanpassing gedaan aan onze verslaglegging via
het rapport.
In de groepen 1 en 2 gaat het vooral om sociale
en emotionele ontwikkeling. De overgang van
thuis naar school is voor een kind vaak een hele
stap. Het wennen in een groep met alle
nieuwigheidjes is vaak een hele klus. Daar zijn de
startende leerlingen vaak erg druk mee. We kijken
naar hoe speel je met elkaar? Ben je
zelfredzaam? Ben je zelfstandig? Kun je
goed spelen en overleggen met anderen? enz.
Wij observeren veel en verwerken onze informatie
in de “leerlijnen jonge kind”. Er is een leerlijn spel,
motoriek, taal en rekenen. Dit jaar krijgt u een
verslag te zien met daarin vijf geschreven stukjes.
Een stukje gaat over het beeld dat wij van het kind
hebben in de groep, waarin ook de zelfstandigheid
en zelfredzaamheid is meegenomen. De
andere vier stukjes gaan over de vier leerlijnen.
Wij hopen dat dit jullie als ouders veel informatie
geeft en dat wij hierover goede gesprekken
kunnen hebben met elkaar.

Tutoren
Sinds afgelopen week werken wij met tutoren in
de groepen. Kinderen vanuit hogere groepen
komen een keer per week onze groepen
ondersteunen. Zij werken en spelen met de
kinderen uit de groep. Dit voegt echt iets toe.
Zowel de leerlingen uit de hogere groepen als de
kleuters vinden dit ontzettend leuk. Hierboven
twee foto’s van wat er dan zoal gedaan wordt.
Verkleed-ochtend
Op donderdagochtend 22 februari mogen alle
kinderen verkleed op school komen. Dit om een
beetje aandacht aan carnaval te geven maar ook
vooral omdat het zo ontzettend leuk is om te
verkleden. In de middag zijn de kinderen vrij.
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Nieuws uit de groepen 3 en 4

Nieuws uit de MR

Letterfeest in groep 3
Alle leerlingen uit groep 3 hebben hun
letterdiploma behaald en dat moest gevierd
worden! Van letterspeurtocht, letterbingo tot aan
dansen en limonade en natuurlijk een officiële
diploma uitreiking. Een geslaagd feest!
De komende tijd gaan we hard oefenen met op
tempo lezen, oefenen jullie thuis mee?

Hoe lang mag mijn zoon op de iPad? Moet ik de
groepsapp van mijn dochter in de gaten houden?
Wat doen mijn kinderen eigenlijk met dat
mailadres van school?
Over dit soort vragen gaat de thema-ouderavond
‘Mijn kind on-line, speciaal bedoeld voor de
ouders van kinderen uit de groepen 6 tot en met 8.
Dinsdagavond 27 maart is het zover. Samen met
Jan Willem Roseboom van “Bureau Jeugd en
Media” bespreken we met elkaar de voor- en
nadelen van het gebruik van (sociale) media door
kinderen. Wij hopen dat deze avond praktische
tips en handvatten gaat opleveren. De avond is
een initiatief van de MR en de werkgroep ICT.
We hebben maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar en daarom ontvangt u binnenkort een
uitnodiging per e-mail met een link, waarmee u
een plaats kunt reserveren.
Wees er snel bij want vol=vol!

Nieuws van de TSO
(gemaakt door Evi, groep 3a)
Op de TSO zijn we druk bezig met het maken van
sjaals. Het eindresultaat mag er dan ook wezen!
Nieuws uit de groepen 5 en 6
In de groepen 5 en 6 zijn we bezig met West - en
Noord-Nederland in de projectgroepen. Er is
aandacht voor onderwerpen die voor deze delen
van het land bijzonder zijn. Hier hebben we ook de
topografie voor geleerd.

Nieuws uit de groepen 7 en 8
Groep 7 en 8 gaat schaatsen!
Op woensdag 21 februari gaan alle groepen 7 en
8 schaatsen op de Jaap Eden baan. We
vertrekken vanaf school en gaan met het OV naar
de ijsbaan. Daarom verzoeken we u uw kind een
voldoende opgeladen OV- chipkaart mee te
geven. De leerlingen moeten zelf eten en drinken
meenemen. Zorg ervoor dat uw kind warme
kleding aan heeft en een extra paar (dikke)
sokken meeneemt. Het dragen van handschoenen
is verplicht op de ijsbaan, wij verplichten vanuit
school ook een muts! Kinderen met eigen
schaatsen mogen die natuurlijk meenemen.
Verder informatie krijgen de kinderen via hun
leerkracht.
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