Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 14 januari
donderdag 17 januari
maandag 21 januari

Weekopening juf Anita
Leerlingenraad
Weekopening juf Inge

groep 3
groep 5

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 17,- meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt
Nieuws uit het team
Rekenmethode
We hebben als team het besluit genomen om in schooljaar 2013 -2014 te starten met een
nieuwe rekenmethode. Er zijn vele goede rekenmethoden op de markt. We gaan nu op zoek
naar een rekenmethode die het best bij ons past. We houden u op de hoogte.
Leerlingenraad
Op donderdag 17 januari komt de leerlingenraad weer bijeen. Vier leerlingen van onze school en
meester Herman bespreken dan allerlei zaken over onze school. De voorstellen van de vorige
leerlingenraad zijn in de personeelsvergadering besproken. We hopen dat we weer een zinvolle
vergadering hebben.
Eindmusical groep 8
Dit schooljaar zal het afscheid van groep 8 een andere invulling krijgen. De kinderen van groep
8 gaan aan het eind van het schooljaar een musical opvoeren. Een aantal ouders en een oudleerling hebben we bereid gevonden om ons te helpen bij het instuderen van de teksten. Het
wordt vast een succes.
Foto geld
Denkt u nog even aan het foto-geld. We willen graag van een ieder de envelop met foto‟s of het
machtigingsformulier terug ontvangen.
ijsbaan
In samenwerking met ouders proberen we de voetbalbak om te toveren tot een ijsbaan. Het
moet een aantal dagen vriezen en dan kunnen we met een beetje geluk veel plezier beleven aan
onze ijsbaan. Ouders en het team doen hun best om er een mooi ijsbaantje van te maken. Laat
het maar vriezen!
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
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
Allereerst willen we u allemaal een heel gelukkig nieuwjaar wensen.
Volgende week beginnen we met het leesproject: “Ken jij ze al? De toppers uit de bieb”.
De bieb is een grote schatkamer aan verhalen. Van klassiekers van Annie M.G. Schmidt en
Roald Dahl tot de verhalen over de populaire Harry Potter en de muis Stilton. In de bieb kun je
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al deze toppers vinden. Dit leesprogramma wil kinderen laten
kennismaken met de mooiste, spannendste, liefste, leukste etc. boeken
uit de bibliotheek.
Alle kinderen krijgen een pas en als we weer zo‟n topper van een boek
hebben gelezen, mag het kind een sticker plakken op de pas. Totaal
kan het kind 5 stickers sparen.
De komende weken worden de kinderen van groep 2 weer getoetst.
Het woord “toets” noemen we niet bij de kleuters. We hebben het altijd
over een leuk boekje waarin we gaan werken. We nemen contact met u
op als uw kind uitvalt op een toets.
Als uw kind redelijk tot goed gescoord heeft, hoort u niks van ons.
Natuurlijk kunt u altijd even binnen komen om het na te vragen.
Dan hebben we nog een nieuwe leerling nl. Esmaralda Dam.
Ze is 4 jaar geworden, we wensen haar heel veel plezier bij ons op school.
Nieuws uit groep 3 en 4
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Deze week zijn we allemaal
weer begonnen met frisse moed. De kinderen van groep 4 hebben de eerste
spellingwoordjes weer mee naar huis gekregen. We willen u vragen deze
regelmatig even met de kinderen te oefenen. Dit doen we ook iedere dag in
de klas. Volgende week gaan ook wij beginnen met het leesproject: “Ken jij
ze al? De toppers uit de bieb”. Wij gaan voornamelijk werken en lezen uit
het boek “de Gruffalo”. Ook starten wij volgende week met de CITO-toetsen.
Loop gerust binnen om te vragen naar de resultaten.
Nieuws uit groep 5 en 6
We willen u het beste wensen voor 2013! Na een heerlijke en
welverdiende vakantie zijn we alweer druk aan het werk.
Onze taken zijn uitgebreid. Groep 5 werkt nu met een tweedagentaak en groep 6 met een drie-dagentaak! We leren nu
goed plannen. Soms is dat nog wel een beetje lastig, maar
dan helpen we elkaar even. Volgende week beginnen de weer
met Cito-toetsen. We gaan de toetsen van rekenen, spelling,
begrijpend lezen en woordenschat doen.

Nieuws uit groep 7 en 8
Ook van groep 7 en 8 ontvangt u de beste wensen voor 2013. We hopen dat het een fijn jaar
wordt. Begin februari gaan de leerlingen van groep 8 de eindtoets maken. Best spannend! We
proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de toets.
Dit jaar gaan de leerlingen van groep 8 een musical opvoeren. Ouders en een oud-leerlingen
helpen ons bij het oefenen.

Hiep hiep hoera!!
zaterdag 12 januari
Dinsdag 22 januari

Quincy Bolt
Anouk Stuiver

groep 6
groep 6
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