Jaargang 22 2018-2019

Schoolshirts

Bibliotheek op school en Columbus.



De Columbus komt op dinsdag 19
februari en dinsdag 19 maart



De Bieb op School is op: dinsdag 12
februari, dinsdag 26 februari en
dinsdag 12 maart.

We hebben prachtige nieuwe schoolshirts
aan kunnen schaffen dankzij de sponsering
van:

Rapporten
Maandag 25 februari krijgen de kinderen
van groep 1 t/m 8 hun rapporten mee naar
huis. U kunt zich inschrijven voor de
10-minutengesprekjes vanaf maandag 25
februari. De ouders en kinderen van groep 8
hoeven hiervan geen gebruik te maken.
Groep 7 graag ouder(s) en kind.
Kleuters die net op school zijn krijgen nog
geen rapport, maar we willen de ouders wel
graag spreken over het functioneren
gedurende de eerste weken in groep 1 en 2.
Inschrijflijsten hangen bij de deur van de
klassen vanaf 18 februari
Vivo groep 5, 6 en 7

In aansluiting op de aandachtstraining in
groep 1 t/m 4 volgen de kinderen van groep
5, 6 en 7 de VIVO lessen. Deze lessen
worden verzorgd door
juf Ellen en juf Theuny.
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Kerk- en schooldienst
Op zondag 17 maart is er weer een kerk- en
schooldienst in de Pelgrimskerk.
We bereiden
deze dienst
samen voor met
pastor
Bert Fluit.
De kinderen
zullen een grote
plaats innemen
in deze dienst. De liedjes die we zingen
worden op school geoefend. Een uitnodiging
volgt.
Scholing leerkrachten
Scholing staat zoals ieder jaar ook dit jaar
op het programma.
 De leerkrachten van groep 1-2
hebben de scholing gevolgd omtrent
het leerlingvolgsysteem KIJK
 In het kader van de muziekimpuls
volgen juf Nikie, juf Ellen, juf
Marianne, juf Evelien en juf Teatske
muziekworkshops
 Teamscholing m.b.t. het
leerlingvolgsysteem sociaalemotionele ontwikkeling ZIEN.
 Teamscholing Teach like a Champion.
Voor scholingsdoeleinden wordt er soms
gefilmd in de klas. Zie bijlage.
I.v.m. deze scholing hebben de leerlingen de
volgende middagen vrij:
 Dinsdagmiddag 12 maart
 Donderdagmiddag 23 mei
Groep 1-2
We zijn de afgelopen weken volop bezig
geweest rondom het thema “de Noord- en
Zuidpool”. De letters ‘e’ (eskimo) en ‘d’
(dieren in de winter) stonden centraal.
Dinsdag 29 januari hadden we een
voorleesochtend met de kinderen van de
peuterspeelzaal. De kinderen van groep 8
hebben een prentenboek voorgelezen.
’s Middags hadden we een clinic van
korfbalvereniging ONDO. We hebben allerlei
leuke spelletjes gedaan met de bal. Wat
hebben we genoten van het voorlezen en de
korfballes!

-

Vanaf deze week starten we met het
thema ‘Vriendjes’. We gaan het
hebben over het boek ‘Kikker is
verliefd’ en de postbode.

-

De volgende letters staan dan
centraal: ‘i’ (ik vind je lief) en ‘p’
(post)
Willen jullie weer denken aan
spulletjes voor de lettermuur?

-

De volgende meespeelhalfuurtje van
08.30 tot 9.00 uur is vrijdag 15
maart.

-

Dinsdag 19 februari hebben wij een
gastles tandenpoetsen die wordt
verzorgd door een vrijwilliger van de
GGD.

Groep 3-4
Afgelopen weken zijn we druk geweest met
de CITO’s. Wat heeft iedereen goed z’n
best gedaan! De resultaten vindt u later
terug in de rapporten.
Afgelopen weken is juf Minka begonnen met
de aandachtstraining bij ons in de groep. We
leren hoe we stevig en stil kunnen zitten als
een kikker. En hoe ons dat kan helpen
bijvoorbeeld in de klas.
Dinsdag 19 februari krijgen we
tandenpoetsles van een medewerker van de
GGD.
Het fruitproject is een groot succes! De
eerste dagen hoorden we nog vaak “dat lust
ik niet” maar de laatste weken gaat dat fruit
erin als zoete broodjes.

Groep 5-6
De cito`s zijn weer achter de rug. Goed om
te zien hoe geconcentreerd ze hieraan
hebben gewerkt.
Heel Veere speelt. Na tien weken van
oefenen op een instrument was er dan
eindelijk de uitvoering. Super gedaan hoor.
Fijn dat alle ouders het hebben kunnen zien
en horen.
Schoolvoetbal:
Voor de jongens is dit op woensdag 29
maart. Omdat er te weinig jongens in onze
groep zitten en mee willen doen, mogen zij
zich aansluiten bij groep 7/8.
Voor de meisjes is het op woensdag 5 april.
Verder informatie volgt t.z.t.
Groep 7-8
De eerste gymles met ouders die tijd en zin
hadden was erg leuk. Nog veel dank voor
jullie inzet! Later dit schooljaar proberen we
dit nog eens te organiseren.
Vanaf maandag 28 januari komt juf Marije
bij ons stage lopen in de groep. We wensen
haar veel succes en we hopen natuurlijk dat
ze het erg leuk vindt bij ons.
De VIVO lessen in groep 7 zijn een succes.
De kinderen krijgen hier o.a. tips om zich
(nog) beter te kunnen concentreren. De
kinderen zijn druk bezig geweest met de
CITO’s. Knap hoor, wat een harde werkers.
Iedereen heeft zijn best gedaan. We zijn
trots op jullie!
14 februari komt Indigo met de
preventiebus voor groep 8. Zij geven onder
schooltijd voorlichting over de gevaren van
energiedrank, alcohol en roken.

4 april hebben de kinderen van groep 7 en 8
het theoretisch verkeersexamen. We willen
natuurlijk dat iedereen dit diploma gaat
halen, zodat de kinderen veilig deelnemen
aan het verkeer. We oefenen op school,
maar thuis is het ook belangrijk om de
verkeersregels te oefenen. Als u met uw
kind wandelt, fietst of met de auto
onderweg bent kunt u de verkeersborden
oefenen.

Op de volgende website vindt u oefen
examens: https://examen.vvn.nl/oefenen
Data komende periode
 10 minutengesprekken in de week
van 25 februari
 Groep 5 t/m 8 vrijdag 1 maart
’s middags vrijdag
 4 t/m 8 maart voorjaarsvakantie
 Maandag 11 maart hoofdluiscontrole
 Dinsdagmiddag 12 maart,
studiemiddag, leerlingen vrij
 Meespeelhalfuurtje gr. 1-2
vrijdag 15 maart
 Zondag 17 maart Kerk- en
schooldienst
Zie voor de volledige kalender onze
website onder het tabblad: agenda.
Ziekmelden
Wilt u voor schooltijd even
bellen. Vanaf 8 uur is er altijd
iemand aanwezig.
Vriendelijke groeten namens het team,
Theuny Hoekstra-Flikweert

