Nieuwsbrief
31 januari 2019
Trefwoord – thema: Zien!
Weekthema: Ik zie en ik ….
Wat gebeurt er als je kijkt en iets ziet? Kijken zet je aan tot handelen. Bijvoorbeeld iemand
die hulp nodig heeft of als je onrecht ziet. Soms is iets eng om naar te kijken of raak je in de
war en kijk je liever weg. Kijken kan je ook op het verkeerde been zetten: als je bijvoorbeeld
te snel je oordeel klaar hebt. Goed kijken helpt je om dingen te begrijpen. In de
Bijbelverhalen daagt Jezus de leerlingen uit om goed naar de mensen te kijken, naar wat ze
nodig hebben en wat jij ze dan kunt bieden.

Regel van de week
Volgende week is er extra aandacht voor:

We hangen de jas aan de
kapstok en hangen/zetten onze
tas op de afgesproken plek.
Afsluiting Nationale voorleesdagen voor groep 1 en 2.
Vorige week woensdag was de start van
dit project samen met de kinderen van de
Lindelaar, peuteropvang en de
kinderopvang.
Eerst een lekker ontbijtje en daarna
samen in de hal kijken en luisteren naar
het verhaal van; Een huis voor Harry. Een
hele week hebben we gewerkt, gespeeld
en gezongen over Harry de Kat.
We hebben heel veel huizen, vlinders en
vriendjes voor Harry gemaakt.
In de hal hebben we zelfs ook een echt
huisje gebouwd van eierdozen , de
kinderen konden daar in spelen
samen met Harry.
Wat fijn dat er zoveel oma’s en mama’s iedere dag van de week kwamen voorlezen.
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Vandaag was de afsluiting en dat was
gezellig; wij gingen kijken bij de kinderen van
de Lindelaar, peuterspeelzaal en BSO.
Daarna kwamen de kinderen bij ons kijken en
spelen. Wat leuk om te zien dat de kinderen
direct samen gingen spelen.
Morgen (vrijdag ) gaan we in de Bibliotheek
kijken naar een poppentheater over het boek
van Harry.
Wat een geslaagd project !!

Themaweken over geschiedenis
Ridders en kastelen, Columbus en zijn ontdekkingsreizen, de mummies uit Egypte ,
huizenbouw van vroeger, de trein en het vervoer van toen en zoveel meer. We werken over
een thema in de tijdslijn. Iets uit de geschiedenis dus. En daar is heel veel van te leren. Op
donderdag 14 februari van 14.00 tot 15.00 uur gaan we aan iedereen die belangstelling heeft
presenteren wat we hebben geleerd. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.
Open ochtend 12 februari
Op dinsdag 12 februari houden we opnieuw een Open Ochtend.
Ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn van harte
welkom om een kijkje te komen nemen op onze school. Ook
nodigen we ouders uit die binnenkort de keuze moeten maken
voor een basisschool voor hun kind. Kent u mensen die voor
die keuze staan, neem ze mee of maak ze attent op de
mogelijkheid om onze school te bezoeken. Twee- en driejarige
kinderen mogen die ochtend meespelen met groep 1.
Morgen krijgen alle oudste kinderen een flyer mee. Deze is
bedoeld om weg te geven aan mensen uit uw omgeving die op
zoek zijn naar een geweldige basisschool.

Studiedag
Op vrijdag 15 februari hebben we als team een studiedag. De leerlingen hebben dan vrij.
Als team buigen we ons over de leerresultaten van de leerlingen en de groepen d.m.v. een
trendanalyse. We bekijken en bespreken de resultaten van de leerlingen van het afgelopen
half jaar. Verder gaan we met elkaar bespreken hoe we effectieve directie instructie geven.

Schoolfruit
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Agenda









21 januari – start toetsweken
28 jan.- 14 feb. – themaweken geschiedenis
6 feb. – 12 feb. – 10 minutengesprekken
12 februari – Open ochtend voor ouders en belangstellenden
13 februari - rapporten mee
14 februari - inloop ouders en belangstellenden voor presentatie themaweken
15 februari – studiedag team, kinderen vrij.
18 -22 feb. voorjaarsvakantie
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Ingekomen:
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