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Beste ouders en/of verzorgers,
Allereerst wens ik u, mede namens de collega’s, een heel gelukkig
2018 toe. We zijn het jaar, op een brandje in de vakantie na, goed
gestart.
In groep 7 is meester Geert begonnen, we wensen hem veel succes de komende tijd. Groep 8 krijgt de rest van het jaar extra ondersteuning van juf Nelleke, zij zal ondersteunen bij extra zorg
voor leerlingen. In de loop van het jaar zal zij ook andere groepen
ondersteunen. Welkom in ons team! U weet waarschijnlijk dat juf
Liselotte (gr4) de ziekte van Pfeiffer heeft, zij is inmiddels begonnen haar werkzaamheden te hervatten. Zij zal haar uren/dagen
de komende tijd langzaam opbouwen.
In de jaarplanning staat op 4 februari de jaarlijkse
Kerk&Schooldienst gepland. Helaas kan deze dit jaar niet doorgaan.
Hartelijke groet, Cees de Graaf

BOEKENTIP!!
Paniek in de Leeuwenkuil
Daniël en Suzina hebben een geheime boomhut:
de Leeuwenkuil. Hij ligt midden in de Zoo. Van
daaruit houden ze alles in de gaten.
Daniel heeft een pechdag.
Hij staat op de Dodenlijst van meester XZ.
Spreekbeurt!
En als hij thuiskomt ontdekt hij iets vreselijks:
een inbraak in
de Leeuwenkuil. Overal bloedrode spetters. Daniel en Suzina
verdenken elke
bezoeker, vooral
de geheimzinnige Pelikaanman.
Maar ook pestkop Bufo kan de
dader zijn. Of de
Kinderwagenman. Of…
Intussen kijkt
iedereen vol
spanning uit naar
de komst van de
nieuwe olifant.
Geschreven door
Paul van Loon.

Cito toetsen
Van maandag 15 januari t/m vrijdag 25 januari nemen we de Cito
leerling-volgsysteem toetsen af. We hebben er dit jaar voor gekozen alle toetsen in een periode van 2 weken af te nemen, met
een uitloop van een week voor eventuele zieke kinderen. Wij hopen dat het ons organisatorische voordelen biedt. Hierna zullen
wij als team evalueren of het voor ons en de kinderen een prettigere manier was en beslissen wij of het de volgende keer weer in een kortere periode plaats zal vinden. Voor kinderen zal het ook in deze tijd ook weer helpend zijn om
op tijd in bed te liggen, gezien er van hun concentratie weer veel gevraagd gaat worden.
De Intern begeleiders.

Keuzemiddag
Over 4 weken starten de keuzemiddagen weer. Het thema voor deze periode is
'kosteloos materiaal'. Wij verzamelen de komende weken de volgende materialen:
Melkpakken, eierdozen, wc rollen, plastic bakjes, kurken, oude kranten en tijdschriften, petflesjes / flessen, kartonnen dozen, bierdopjes en bierviltjes.
Spaart u met ons mee?!
Op het podium staan zwarte kratten waar u het materiaal in kunt doen.
Bedankt! De commissie keuzemiddag.
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Zilveren weken

Na de kerstvakantie zijn we gestart met de Zilveren weken. Dit
zijn weken waarin we extra aandacht hebben voor de groepsvorming. Belangrijke onderdelen zijn groepsverantwoordelijkheid,
wederzijds respect en samenwerken. We vinden het belangrijk dat iedereen in de groep gezien
wordt en gebruiken allerlei spel- en werkvormen waarbij samenwerking centraal staat. De onderdelen uit de Zilveren weken zullen terugkomen in de Kanjerlessen maar ook tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten worden op de ‘Kanjerafspraken’ en spreken we de
‘Kanjertaal’.

BOOST organiseert voor alle kinderen uit groep 4, 5 en 6 een kinderclub. Dus houd jij van spelletjes, knutselen en gezelligheid? Het is in de Plantaan, Snijdelwijklaan 2 op woensdagmiddag 17 januari, 31 januari
en 14 februari. We beginnen om kwart over twee en het is gratis! Tot dan.
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