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Wij eten op woensdag altijd fruit!

Inhoud:

● De beste wensen
● Woensdag= fruitdag
● Talentenmiddag in de bovenbouw
● Luizenpluizen op 25 januari
● Studiedag 16 januari: terugblik
● Januari: tijd van toetsen
● Samen werken aan een betere basis
● Nationale voorleesdagen
● Buurtteam Vlissingen en Oudersteunpunt Kind op 1 en nog meer!
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De beste wensen!
Voor iedereen nog de beste wensen. We hopen er met elkaar een goed jaar
van te maken, speciaal voor uw en onze kinderen. Fijn dat we elkaar op 9
januari konden ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Dank aan de OR
ouders die dit regelden!

Woensdag=fruitdag
Juf Jedidja en de A groep maakten een prachtig bananenliedje! We genieten
van het filmpje en we genieten van het fruit op woensdag. Denkt u eraan dat
iets anders dan fruit of groente op die dag niet opgegeten wordt op school?
En natuurlijk MAG fruit en groente ook elke dag meegegeven worden.

Talentenmiddag in de bovenbouw.
Dat was lang geleden en dat was een feest vanmiddag voor de kinderen. Met
hulp van veel ouders wordt er op vrijdagmiddag weer groepsdoorbroken aan
mooie activiteiten gewerkt: toneel, figuurzagen, punniken,.... juist die dingen
die je gewoonlijk in de klas niet zo vaak doet. Bedankt ouders voor jullie hulp
hierbij! Maar… we hebben echt nog handen tekort; wilt u helpen, mail dan
naar juf Soeraya: s.chamroe@onzewijs.nl
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Luizenpluizen op 25 januari.
Wat hopen wij dat we woensdag een luis- en netenvrije school hebben: alle
kinderen worden dan nog eens gecontroleerd. Heeft uw kind luizen/neten,
brengt u ons dan op de hoogte? Als de luizenpluizers dit bij uw kind vindt,
krijgt u een berichtje via Parro. Hopelijk niet! Klik hier als u meer wil weten
over de behandeling bij luizen en neten

Studiedag op 16 januari : terugblik.
Voor de kinderen was het een lang weekend, voor het team een dag extra
hard werken. Hoe zorgen we voor differentiatie, hoe leren we kinderen
samenwerken, hoe geef je goede uitleg op het juiste moment, welke doelen
willen we bereiken de komende tijd… en nog veel meer! We hopen dat de
kinderen hier veel aan hebben, want daar doen we het voor!

Januari: tijd van toetsen…
In januari worden alle kinderen van groep 3 tot en met 8 getoetst. We weten
dan nog beter wat de kinderen nodig hebben. Hiervoor gebruiken we de IEP
toetsen. Bij het rapport vindt u een uitdraai hiervan. De kinderen in groep 1
en 2 worden doorlopend geobserveerd. In januari leggen we dit vast in de
KIJK! Ook dit wordt met u gedeeld in het rapport dat meegaat voor de
voorjaarsvakantie.

Samen werken aan een betere basis
Onze school heeft geluk. We zijn ingeloot voor een flinke subsidie van het
ministerie van Onderwijs. Voor dit geld kunnen we veel extra’s doen.
Hiervoor hebben we een plan gemaakt en dit ligt nu bij de
Medezeggenschapsraad. We zullen bijvoorbeeld veel extra leesboeken
bestellen, een nieuwe taalmethode kopen, extra rekenmateriaal aanschaffen,
cursussen volgen en hopelijk ook mooie excursies doen met de kinderen. We
houden u op de hoogte!
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Nationale voorleesdagen
Van 25 januari tot en met 4 februari wordt er in alle groepen extra veel
voorgelezen. Wist u dat kinderen veel meer en makkelijker gaan lezen als ze
elke dag worden voorgelezen? Wat zou het leuk zijn als u thuis van deze
nationale voorleesdagen ook een leesfeestje maakt! Voor de kinderen van
groep 1 en 2 is de start van de Voorleesdagen in Cinecity. Dit gebeurt onder
schooltijd.

Buurtteam Vlissingen
Vanaf dit jaar werkt de gemeente Vlissingen met buurtteams. In de flyer leest
u waarvoor u bij hen terecht kunt en hoe u het kunt bereiken.

Ondersteuningsplanraad/ oudersteunpunt Kind
op 1
De andere flyer gaat over ons Samenwerkingsverband: hiermee geven wij als
school samen Passend Onderwijs. Juist ook als alles niet vanzelf gaat. Meer
weten? Open de bijlage! Onze intern begeleider (juf Kristel) weet er meer
over als u vragen heeft.

Gymspullen mee
Last but not least; wij willen erg graag dat alle kinderen gymspullen
meenemen op hun gymdag. Wilt u daaraan denken? Gymmen in je gewone
kleren vinden wij niet fris en niet veilig. Dus dan zit je helaas aan de kant!
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