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Zending over Grenzen
De leerlingen hebben de afgelopen 2 weken €14,30 meegenomen. Alle gevers en geefsters:
hartelijk bedankt!
Nieuws uit het team
Het leerlingvolgsysteem
De komende tijd worden er in de groepen citotoetsen afgenomen. Deze toetsen worden door de
leerkrachten nagekeken en geanalyseerd. We zien dan of uw kind voldoende vooruitgang heeft
geboekt. Soms zien we dat de ontwikkeling wat minder snel gaat. Dan stellen we ons de vraag of
we ook actie moeten ondernemen. Alle toetsgegevens van de leerlingen worden met de ib-er
besproken en ook als team praten we over de uitslagen van de toetsen en de mogelijke verdere
acties. Tijdens het tienminuten gesprek brengen we u op de
hoogte van de vorderingen van uw kind.
De Bieb op school
Er wordt volop gebruik gemaakt van de bieb op school. Op
dinsdagmiddag en donderdagmiddag is de bieb op het
podium geopend. Moeders van onze school verzorgen de
uitleen. De kinderen zijn enthousiast over onze schoolbieb.
Er wordt op onze school met plezier gelezen. Uit de
citotoetsen blijkt ook dat de kinderen steeds beter lezen.
Een prachtig resultaat. We zijn nog op zoek naar ouders die willen assisteren bij de uitleen van
biebboeken.
We hebben ook nog leuk nieuws. Fam. Vogelvanger/Albers (Eva en Timo) en de fam. van Hebel
(Maud en Sil) hebben beide een dochter gekregen. We willen hen van harte feliciteren en veel
geluk wensen met hun dochter/zusje.
Voorleesontbijt
Op woensdag 27 januari doen we weer mee met het Nationale voorleesontbijt. Dit is de start van
de nationale voorleesdagen. In het hele land zijn verschillende activiteiten. Dit alles, om te laten
merken hoe leuk, gezellig en ook belangrijk voorlezen is! En niet alleen bij de jongste kinderen,
maar ook in de bovenbouw kan er ademloos geluisterd worden tijdens het voorlezen. Iedereen
mag verkleed komen als boer, boerin of dier. We beginnen die woensdag in de grote zaal met een
gezamenlijke start van het ontbijt. De kinderen hoeven dus thuis niet te ontbijten. Ze hoeven
verder ook niets meenemen voor het ontbijt. Voor het fruit eten later op de ochtend mogen de
kinderen naar behoefte iets meenemen.
U bent natuurlijk van harte welkom om de gezamenlijke start met ons mee te doen!
Werken aan wat werkt
“Ik kan goed om hulp vragen als dat nodig is”
Op school gaan we goed letten op kinderen die om hulp vragen als ze er zelf
niet uitkomen. Sommige kinderen vinden het vervelend om om hulp te vragen
omdat ze bang zijn voor ‘dom’ uitgemaakt te worden. Andere kinderen vragen
heel vaak hulp, uit onzekerheid over hun eigen kunnen. “Wat goed dat je aan
mij vroeg om je te helpen bij het pakken van de hagelslag bovenin de kast. Je
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probeerde het zelf, maar ik ben een beetje langer!” “Ik zag dat je me eigenlijk wat wilde vragen,
maar het toch zelf eerst ging proberen. Een kanjer ben je!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week zijn we begonnen met het thema kinderboerderij.
Op 27 januari houden we weer het nationale voorleesontbijt,
niet alleen voor de kleuters, maar voor alle groepen. Het
prentenboek “we hebben er weer een geitje bij” wordt dan aan
de kleuters voorgelezen door iemand. Dit boek gaat over een
kinderboerderij waar een geitje geboren wordt en alle dieren
die op de boerderij wonen zijn hier heel blij mee. Natuurlijk gaan we hier ook over werken. Deze
week hebben de kinderen een koe gemaakt. Gr. 1 heeft een koe gemaakt van closetrollen en gr. 2
heeft een koe gevouwen. Volgende week gaan we een varken maken en gr. 1 gaat een kip met
kuiken vouwen. De screening van gr. 2, gehouden door de assistente van de schoolarts, kon vorige
week niet doorgaan i.v.m. de ijzel. Deze wordt nu gehouden op 5 februari en 18 februari. We zijn
ook druk bezig om de Citotoetsen af te nemen. Tegen de kinderen zeggen we dat we in het grote
boek gaan werken. Als de kinderen redelijk tot goed gescoord hebben, hoort u niets. Als het matig
tot zwak is, nemen we contact met u op. U kunt ook altijd even binnenkomen om het na te vragen.
Nieuws uit groep 3 en 4
Dat was een verrassing. Vorige week hadden we nog drie dagen ijzelvrij. De kinderen hebben
genoten van het schaatsen op de wegen en paden. We gaan nu weer flink aan de slag. De
komende tijd gaan de kinderen verschillende Cito-toetsen maken. Best een beetje spannend. Op
dinsdagmiddag en donderdagmiddag kunnen we biebboeken ruilen. De kinderen hebben nu altijd
een fijn leesboek in hun vak waaruit ze kunnen lezen.
Nieuws uit groep 5 en 6
Wat een gek begin, zo na de kerstvakantie. Een dagje naar school, en vervolgens drie dagen
ijzelvrij. Schaatsen op straat, dat is toch wel heel bijzonder. Gelukkig is iedereen weer heel
teruggekomen.
Eva had feestelijk nieuws, er is een klein zusje geboren.
Van harte gefeliciteerd!
Deze week zijn we begonnen met het project: leesvirus.
De kinderen gaan verschillende boeken lezen. Ze hebben
allemaal een werkboekje gekregen, en hierin gaan ze hun mening geven. Wat vind
ik van dit boek, en waarom vind ik dat. Ook hoort er een website bij:
www.leesvirus.nl Hier kunnen de kinderen hun mening ook geven, en met andere
leerlingen praten over de boeken. Ook zit er iedere week een quiz bij, die we op
school gaan doen. Ook thuis kunt u de website bekijken.
De draad is weer goed opgepakt, en we zijn hard aan het werk. Volgende week
beginnen we met de Cito-toetsen.
Nieuws uit groep 7 en 8
Nou.. nieuws…. We zijn net weer een week aan de gang! Wat een bijzonder begin van het nieuwe
jaar was dat. Drie dagen ijzelvrij, een gesloten school. Er werd druk geschaatst op straat. Het was
fijn om te merken dat u als ouders Facebook goed in de gaten hield, en ook elkaar op de hoogte
bracht van de laatste ontwikkelingen. De kinderen hebben er van genoten! En we vonden het ook
stoer dat ze daarna het werken meteen goed oppakten. Er wordt gewerkt als een stel paarden.
Volgende week gaan we de toetsen van het leerlingvolgsysteem maken, dus u snapt dat we nog
flink oefenen! Davey is in de kerstvakantie oom geworden van een lief klein neefje, en Timo is nog
een keer grote broer geworden van een schattig zusje. Van harte gefeliciteerd jongens!
Huiswerk voor de komende periode:
Aardrijkskunde: toets op 18 januari. Dictee spelling thema 5 : signaaldictee. maandag 25 januari
Dictee spelling thema 5: controledictee. vrijdag 29 januari. Engels: toets 25 januari

Hiep hiep hoera!!
maandag 25 januari
vrijdag 29 januari

Jaimy Schoonbeek
Maurice Prinsen
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