Schooljaar 2017/2018

OUDERINFO
Klassenshow
Graag geven we alle kinderen podiumervaring bij ons op school en
omdat we een prachtig podium hebben in het speellokaal hebben
we weer klassenshows in ons programma opgenomen. Bij de
klassenshow zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen die
optreden uitgenodigd. De groepen die niet optreden zijn ook
publiek. De show start om 11.30 uur.
Woensdag 14 februari groep 1/2a en 4/5.
Woensdag 28 maart groep 3/4 en 7/8

16 januari 2018
Agenda
17 januari

Ouderraad
vergadering 19.30.
24 januari
MR vergadering
22 jan-2 feb. Toetsweken
9 februari
Carnaval
12 februari
Teamwerkdag,
leerlingen vrij.
13-22 feb.
Eindgesprekken
groep 8.
14 februari
Klassenshow
gr.1/2 a en 4/5
21 februari
Koffie-ochtend

Woensdag 25 april groep 1/2b en 6/7
Wanneer het voor u als ouder/verzorger niet mogelijk is om bij de
show van uw kind aanwezig te zijn is het ook mogelijk om
bijvoorbeeld een opa/oma te vragen. Het is namelijk wel erg leuk
als er voor alle optredende kinderen iemand in het publiek zit.

26 feb- 2 mrt Voorjaarsvakantie

9 maart

2de rapport mee

12 t/m 16 maart
Spreekweek

Uitnodiging Koffie-ochtend
Op woensdag 21 februari organiseren we weer een koffie-ochtend
voor ouders/verzorgers. Een goed moment om met andere ouders
een gesprekje te hebben en/of vragen te stellen aan Manon.
Het thema van deze bijeenkomst is hoe de school op een goede
manier de ouders kan betrekken bij de activiteiten op onze school.

Toetsweken en vrije dag
Komende 2 weken zullen er in alle groepen toetsen afgenomen
worden. Dit zijn zogenaamde Cito toetsen. Met deze toetsen
bekijken we de voortgang van uw kind. Ook vergelijken we de
resultaten op schoolniveau met andere scholen in Nederland. Het
gaat dan om de vakken taal, lezen en rekenen. Op maandag 12
februari hebben we een vrije dag voor alle leerlingen gepland. De
leerkrachten hebben dan tijd om alle toetsen te verwerken.
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Luizenouders
Graag willen we per groep 1 of 2 ouders die de groep controleren op luizen. Wie komt ons helpen? Tijdstip
kan in overleg. Er zijn een aantal actieve ouders die hun kennis en ervaring kunnen delen. Opgeven bij de
groepsleerkracht.

Terugblik op de Kerstmarkt
Ook dit jaar heeft een hele groep enthousiaste ouders/verzorgers en leerkrachten een fantastische
kerstmarkt georganiseerd. Het was weer erg gezellig en de leerlingen hebben prachtige werkstukken
gemaakt. Het kerstkoor onder leiding van juf Marije zong fantastisch.
De leerlingenraad had een eigen kraam ingericht. Ze hadden via een vader (Masave hout) mooie
broodplanken en kaarsenstandaards geregeld. De opbrengst gaat geheel in de kassa van de
leerlingenraad zelf. Zij zullen binnenkort in de klassen laten weten om hoeveel geld het gaat en wat de
plannen ermee zijn.
Daarbij gaat de opbrengst van de verkochte werkjes, drankjes en hapjes voor een gedeelte naar de
leerlingenraad. Ook kunnen we een mooi bedrag aan de Stichting Ikunda overmaken. Dit zullen we
binnenkort feestelijk overhandigen.

Snappet in groep 4
In groep 5 t/m 8 werken ze er al een poosje mee. In een afgesloten systeem (Snappet) krijgen leerlingen
op hun eigen tablet rekenopgave. Leerlingen zien direct of het antwoord goed of fout is. De leerkracht heeft
op het eigen scherm overzicht over alle leerlingen. Het werken met Snappet werkt erg goed. Daarom gaan
we er ook in groep 4 mee starten. Naast een rekenmethode biedt de tablet taalopgaven. Deze gebruiken
we als aanvulling op onze huidige methode. In groep 5 t/m 8 kunnen de kinderen ook Maandtaak op de
tablet maken. Maandtaak is onze methode voor wereldoriëntatie.

Bezoek Rijksmuseum
De groepen 6/7/8 hebben vorige week een bezoek
gebracht aan het Rijksmuseum. Het museum heeft een
speciaal programma voor basisscholen. In groepjes gaan
de leerlingen door het imponerende gebouw voor een
actieve rondleiding. Met een koffer vol attributen laten
gidsen beroemde kunstwerken zien, voelen, ruiken en
proeven en ook wordt er veel leerzame informatie
gegeven.
De opgedane kennis en ervaring gaan we in de klas
verder verwerken.

Handige ouders gezocht
We hebben 6 houten kisten besteld. Dit zijn nu
nog bouwpakketten die in elkaar gezet moeten
worden. Wie wil dit voor ons doen? Dat kan op
school of bij u thuis.

In de gangen hebben we etalage kratten hangen.
Wie zou deze van een nieuw fris kleurtje kunnen
voorzien? Deze kratten kunnen van de muur af.
Dus het verven kan thuis of natuurlijk bij ons op
school.

Gevonden voorwerpen
Van wie zijn deze borden? Ze zijn blijven staan na het kerstdiner.

