Schooljaar 2017/2018

OUDERINFO

19 maart 2018
Agenda

Paasontbijt

21 maart

OR-vergadering

28 maart

Schoolvoetbal

27 maart
28 maart

MR-vergadering
Klassenshow
groep 3/4 en 7/8
paasontbijt +
eiertikwedstrijd
Goede vrijdag, lln.
vrij.
Tweede Paasdag,
lln. vrij.
Grote Peuter dag
9.00-11.30 uur
Schoolfotograaf
Speelgoedmarkt
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Doekoe sparen bij
de COOP.

29 maart
30 maart

Op donderdag 29 maart staat het paasontbijt weer gepland. U
heeft daar vorige week een mail over ontvangen. Het is altijd een
hele gezellige activiteit, maar vraagt wel voorbereiding van u thuis.
Wanneer u daar vragen over heeft kunt u die stellen bij de
leerkrachten. Ook zullen we die dag weer traditiegetrouw de
eiertikwedstrijd houden. We hebben er zin in!

Koffie-ochtend
Op 21 februari was er weer een koffie-ochtend. Er was een grote
groep ouders aanwezig. We hebben gesproken over
ouderbetrokkenheid. Wanneer we nu ouders voor activiteiten
vragen doen we dit vaak via mail of Klasbord. De aanwezige
ouders gaven aan dat persoonlijk vragen misschien nog beter
werkt. Of een briefje naast de deur.

2 april
6 april
10-11 april
11 april
17-19 april
20 april
t/m 22 april
27 april t/m
11 mei

Meivakantie

We vinden het ook erg fijn te merken dat veel ouders mee willen
helpen op school. We hebben bijvoorbeeld weer genoeg ouders
die willen helpen met de luizencontrole. En de kratjes die aan de
muur hangen in de onderbouwgang worden nu geschilderd. Erg
fijn!

Doekoe sparen bij de Coop
Vanaf maandag 19 maart kunnen
we weer munten sparen bij de
Coop. Vorig jaar hebben we een
mooi bedrag gekregen om
speelgoed te kunnen kopen, zoals
hockeysticks en voetballen. Hoe meer munten, hoe meer we
kunnen kopen! Spaart u ook mee door boodschappen te doen bij
de Coop. Dat kan tot en met 22 april.

Logopedie Sineke van Heerde
iedere vrijdagochtend
Schoolmaatschappelijk werk
Elsbeth Wind
Iedere woensdag
8.30 tot 10.30
Fysiotherapie Mirella Storms
Iedere woensdag

Nieuws uit de leerlingenraad
In de leerlingenraad vergaderen we met 9 kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. We hebben samen een
plan bedacht omdat we meer buitenspeelgoed willen. Er is extra geld verdiend op de kerstmarkt om spullen
te kopen.
We hebben een lijst gemaakt met allerlei speelgoed. Alle kinderen vanaf groep 3 konden stemmen. Er zijn
100 stembriefjes in onze ideeën-bus gedaan. Op 9 maart hebben we de stemmen geteld.

We gaan kopen:
 een voetbal voor iedere klas
 hockeyballen
 springtouwen
 tafeltennisballetjes
 stoepkrijt
 swing wheel
 badmintonset
Onze zelfgemaakte ideeën-bus staat op de kast bij de kapstokken.
Iedereen mag zijn ideeën erin doen.

Groeten van Femke, Cecile, Julian, Hannah, Mark, Mila, Eva, Thijs en
Justin.

Klassenshow
Op 14 februari hebben we genoten van een fantastische
show van groep 1/2 a en 4/5. Groep 3/4 en 7/8 zijn druk
aan het oefenen voor hun show op 28 maart.
Ouders/verzorgers van groep 3/4 en 7/8 zijn van harte
welkom om te komen kijken.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april doen we weer mee met de Koningsspelen. De groepen 5 t/m 8 gaan naar het Sportpark
Rechterland. De onderbouw blijft op school om daar spelletjes te doen.
Wie kan ons die dag komen helpen?
We hebben meefiets ouders nodig voor de bovenbouw. Daarbij hebben we ouders nodig die komen helpen
met de spelletjes klaarzetten voor de onderbouw en spelletjes op het plein willen begeleiden. Aanmelden
kan bij de leerkracht of bij Manon Kesseling

Leren lezen
Goed leren lezen is voor iedereen belangrijk.
Bij de kleuters werken we met de methode Onderbouwd waarmee we
werken aan de voorwaarden. In groep 3 gebruiken we Veilig Leren Lezen.
Veel kinderen hebben hier voldoende aan.
Sommige kinderen hebben meer oefening nodig. Daarom gaan we
binnenkort op school beginnen met het programma Bouw! Online lessen voor het aanleren, inoefenen en
toepassen van de leerstof. Onder begeleiding van een tutor gaat de leerling aan de slag. De
onlineoefeningen passen zich aan het niveau aan van de leerling. Toetsen en rapportages maken de
voortgang zichtbaar.
Welke kinderen van groep 2 t/m 4 komen hiervoor in aanmerking? Wanneer het programma geschikt is
voor uw kind dan zal de leerkracht dit met u bespreken. Het programma is bedoeld voor kleuters die nog
wat moeite hebben met rijmen, met klanken en letters en kinderen uit groep 3 en 4 die moeite hebben met
het lezen.
Welke kinderen uit de bovenbouw gaan als tutor met de kinderen aan de slag? Kinderen uit groep 7, 8 en
enkele kinderen uit groep 6 zullen worden ‘opgeleid’ tot tutor.
Er wordt per week 4x een kwartier gelezen.
Wilt u meer weten over het programma Bouw!? Kijkt u dan even op de site van Lexima, daar vindt u veel
informatie.

Opstap groep
Voor ouders van groep 1/2 die zelf de Nederlandse taal lastig vinden zijn we een speciale oudergroep
gestart. Dit wordt verzorgd door Mieke Suijlekom van Travers begeleid deze groep op de dinsdagochtend
van 8.30-9.30 uur.

Even voorstellen
Mijn naam is Stefan Straatman en ik ben jeugdwerker in stadsdeel Zwolle-Oost. Ik
ga me bezighouden met activiteiten en initiatieven in jullie wijk. Het plan is om vanaf
donderdag 15 maart sport- en spelactiviteiten te organiseren op het schoolplein van
de Oosterenk. Dit zal ik dan drie donderdagen achter elkaar doen. Op deze manier
hoop ik jullie alvast een beetje te leren kennen. Daarnaast zie ik jullie natuurlijk
graag tijdens de bakfietsmomenten of andere activiteiten in de wijk. Heb je nog
vragen aan mij over alles wat met de wijk te maken heeft, spreek me dan gerust
even aan.

