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Goede wensen
Het jaar 2018 is al weer enkele weken
oud. Ook op school hebben we ons
werk weer opgepakt. We willen u, ook
via deze eerste nieuwsbrief van 2018,
Gods onmisbare zegen toewensen!
Geboorte Sophie van Leusen
Op maandag 8 januari is er bij juf Van
Leusen een dochter geboren: Anna
Sophie.
We willen
de juf en
haar man
van harte
feliciteren
met de
geboorte
van Sophie. Gods zegen toegewenst in
de opvoeding van jullie kinderen!

Viering Kerstfeest /
Eindejaarsmaaltijd
De laatste vrijdag voor de vakantie
mochten we op school stilstaan bij het
Kerstfeest. Fijn dat er zoveel ouders van
onze groep 5 leerlingen aanwezig
waren. Velen gaven aan het erg fijn te
vinden om erbij aanwezig te zijn.
Aansluitend hadden we de
eindejaarsmaaltijd. Alle ouders die dit
mede mogelijk hebben gemaakt:
Hartelijk dank!
Het was fijn om met elkaar op deze
wijzen het jaar 2017 af te mogen sluiten
op school.
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Zoals gebruikelijk worden er in de
maand januari weer Cito toetsen
afgenomen in de verschillende groepen.
Twee keer per jaar is er zo’n
meetmoment om te kijken wat de
resultaten van ons onderwijs zijn. We
hopen dat de kinderen in alle rust en
met aandacht hun werk kunnen maken,
iedereen met de gaven en talenten zie
hij/zij van God gekregen heeft.
Nieuwe leerling
Na de kerstvakantie is Philip
Bleijenberg bij ons op school in groep 1
begonnen. Van harte welkom! We
hopen dat je je snel thuis voelt bij ons
op school.
Creamiddagen
Vanaf vandaag, vrijdag 19 januari,
hebben we onze tweede ronde van de
creamiddagen voor groep 5 t/m 8. Fijn
dat de moeders opnieuw bereid zijn om
ons hierbij te helpen. We hopen dat de
kinderen ook nu met plezier op een
creatieve manier bezig mogen zijn.
Lio-stage
Op maandag 29 januari begint juf
Slager aan haar Lio-stage. Tot de
zomervakantie neemt zij groep 7 voor
haar rekening. We zijn blij dat we op
deze manier het jaar af kunnen maken
met allemaal enkele groepen.
Juf Slager: Van harte welkom! We
hopen dat u een goede tijd bij ons mag
hebben.
Studiedag
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Op woensdag 31 januari hebben we als
team een studiedag. We zullen ons
verdiepen in ERWD: Ernstige Reken- en
Wiskundeproblemen en Dyscalculie.
Centrale vraag zal zijn hoe we in ons
rekenonderwijs het beste tegemoet
komen aan kinderen die moeite hebben
met het rekenen. Daarbij zal ook zeker
het rekenonderwijs in het algemeen aan
de orde komen. We hopen dat de
inhoud van deze cursusdag ons zal
helpen om nog beter onze leerlingen te
kunnen begeleiden op rekengebied.
Alle kinderen hebben deze dag
(woensdag 31 januari) vrij van school.
Op 7 maart staat een vervolg gepland.
We willen nu ook vast aangeven dat er
op 14 februari een studiedag gepland
staat. Ook dan zijn de kinderen vrij.
Overblijven
Elke dag opnieuw zijn er op school
enkele moeders die helpen bij het
overblijven. We zijn daar erg blij mee.
Op dit moment is de lijst met moeders
die reserve zijn echter vrij klein. Het is
een ongeschreven regel dat de moeders
waarvan hun kind(eren) op school blijft
eten met enige regelmaat helpen bij het
overblijven. Het zou fijn zijn als we het
aantal overblijfmoeders wat kunnen
uitbreiden. U kunt zich hiervoor
opgeven bij meester Verweij of via het
e-mailadres van school. U komt dan
voorlopig op de reservelijst. Dat
betekent dat u gebeld kunt worden om
een keer in te vallen. Op langere
termijn kunt u meedraaien in het
bestaande rooster. U bent dan één keer
in de twee weken aan de beurt.

Kangoeroewedstrijd
Jaarlijks wordt er in maart een
zogenaamde kangoeroewedstrijd
gehouden. Deze wedstrijd bestaat uit
uitdagende rekenopdrachten. In het
werk van de plusklas komen kinderen
deze opgaven regelmatig tegen. Het
leek ons leuk om dit jaar met de
wedstrijd zelf mee te doen. We hebben
besloten dit te doen met de groepen 5
t/m 8. Alle plusklasleerlingen doen in
ieder geval mee, maar het kan ook zijn
dat er ook anderen zijn die dit als een
uitdaging zien.
Als het je leuk lijkt om mee te doen kun
je dit doorgeven aan je meester of juf.
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 26
januari. Daarna vindt de inschrijving
plaats.
Meer informatie over deze wedstrijd
kun je vinden op www.w4kangoeroe.nl
Project
Zoals gebruikelijk hebben we in
februari weer een projectweek. Het
thema zal dit jaar Unesco
Werelderfgoed zijn. In elke klas is er
een keuze gemaakt uit de lange lijst van
(im)materieel erfgoed. De resultaten
kun u zien op donderdagavond 22
februari. Noteert u het in uw agenda?
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