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Activiteiten
Beste ouders / verzorgers,
Januari
Wij wensen u allemaal een heel gelukkig nieuwjaar en vooral een gezond 2019!
Wij zijn weer klaar voor een nieuw jaar en hebben er weer zin in.
Na de drukke decembermaand is januari een maand waar het allemaal weer
wat rustiger wordt.
In alle groepen wordt deze week weer hard gewerkt en nog even de puntjes op
de i gezet zodat de kinderen straks goed voorbereid kunnen beginnen aan de
Cito toetsen die in week 2 van start gaat.
Wij vragen u om in de CITO-periode, deze duurt drie weken, ervoor te zorgen
dat uw kind op tijd op school is en bij voorkeur geen tandartsafspraken en
dergelijke heeft.
Uw kind is tijdens de toetsen gebaat bij de centrale instructie en de rustige
setting waarin de toetsen gemaakt worden.

9 Hoofluiscontrole
14 t/m 1 februari
Cito toetsweken
30 MR

Februari
1 Koffieochtend 8.30-9.30
6 Studiedag (kinderen vrij)
8 Inschrijving contactweek
(via Parro)
12 OR
13 Inloop 2 + rapport 1
12.00 – 12.45

De bel gaat
Een verzoek aan de ouders van de groepen 4 t/m 8 om uw kind alleen naar
binnen te laten gaan.
We doen dit voor de rust ’s ochtends in de school en het draagt bij aan de
zelfstandigheid van de kinderen. We zijn blij dat veel ouders hier rekening mee
houden en hun kind buiten op het plein al gedag zeggen. Helaas geldt dit nog
niet voor alle ouders, voor kinderen is het natuurlijk verwarrend als er ouders
van andere kinderen tóch mee naar binnen komen. Vandaar deze oproep. U
bent na schooltijd altijd van harte welkom om even naar binnen te komen om
iets te bespreken met de leerkracht. Een korte vraag kan natuurlijk gelijk
beantwoord worden, maar in sommige gevallen is het handiger om even een
afspraak te maken en in alle rust te overleggen. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn om uw kind op te halen maar u wilt toch wat kwijt? Stuur een mailtje naar
de leerkracht met de vraag of u een afspraak kunt maken.
Nieuwe leerkrachten
Zoals u al wel weet starten we deze week met een derde kleutergroep.
Juf Randy en juf Marja gaan met deze groep starten in het lokaal tegenover
groep 1-2A.
Deze groep bestaat uit leerlingen die in groep 2 zitten. We wensen juf Randy en
juf Marja veel plezier en succes.
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Sociale veiligheid
De aankomende twee weken wordt er in de groepen 5 t/m 8 een vragenlijst m.b.t. de sociale veiligheid
onder de leerlingen uitgezet.
De vragenlijsten geven ons inzicht in de veiligheidsbeleving van de leerlingen.
Om de leerlingen veilig te laten voelen maken wij onder andere gebruik van PBS en de Rots en Water
lessen. Ondanks de inzet hiervan kan een kind zich toch in een bepaalde situatie zich onveilig voelen.
Koffieochtend voor ouders
Op vrijdag 1 februari is er weer een koffieochtend. Het onderwerp van deze koffieochtend is de
leerplichtwet. Hierbij moet u denken aan richtlijnen m.b.t. luxe verzuim en te laat komen.
De leerplichtambtenaren verbonden aan onze school komen hierover vertellen en staan open voor al uw
vragen m.b.t. de leerplichtwet.
SINT GEMIST?
Heeft u het Sintalbum gemist, hieronder de link naar het album.
https://myalbum.com/album/ZZTjbuvqsvES
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