Belangrijke data voor de komende periode:
ma 24 t/m vr 28 februari
maandag 3 maart
maandag 10 maart
wo-do 11 en 12 maart
maandag 17 maart
donderdag 20 maart

voorjaarsvakantie
start project
weekopening juf Ciska
schoolkeuzegesprekken
Weekopening juf Ina
open dag

groep
groep
groep
groep
groep

1 t/m 8
1 t/m 8
8
8
1

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 8,90 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Oudervragenlijst
Vandaag ontvangt u in een envelop de oudervragenlijst. In februari 2011 hebben we deze
enquête voor het laatst afgenomen. Na twee jaar is het weer tijd om uw mening te vragen. Het
is voor ons erg belangrijk hoe u over school denkt. Op basis van uw antwoorden kunnen we
daarna verbeterpunten vaststellen. We zullen u na afloop zo snel mogelijk informeren over de
uitkomsten en de gekozen verbeterpunten. Graag voor vrijdag 7 maart inleveren.
Project
Direct na de voorjaarsvakantie starten we met het leesproject: Beestachtig.
In alle groepen gaan we met dit onderwerp aan de slag. Op donderdag 20
maart van 18.30 uur tot 19.30 uur kunt u samen met uw familie en
kennissen de resultaten bewonderen.
Stagiaire
Vanaf vorige week loopt Iris Slomp stage op onze school. Iris doet de
opleiding voor administratief medewerker. Tot de zomervakantie zal ze ons
ondersteunen. We hopen dat Iris een fijne tijd op onze school heeft.
Opbrengsten
Twee keer per jaar bespreken we in teamverband de opbrengsten van de groepen. De
leerkrachten presenteren met behulp van het digibord de resultaten van hun groep. Tijdens deze
presentaties analyseren we de vorderingen van de verschillende groepen. We geven elkaar
adviezen en bespreken knelpunten. We constateerden dat het technisch lezen niet altijd op
niveau is ondanks onze extra inspanningen [inzet klassenassistente, aanschaf nieuwe methode,
analyse leertijd technisch lezen] We zijn als team pas tevreden wanneer alle leerlingen het
technisch lezen onder de knie hebben. Om die reden gaan we ons het komend schooljaar nog
meer richten op het technisch lezen. We houden u op de hoogte.
Werken aan wat werkt
“Ik ben eerlijk”
Eerlijk is een erg groot woord, en we hechten er veel waarde aan. Soms
is het wel moeilijk om eerlijk te zijn, als je wéét dat mama, papa of juf
teleurgesteld zal zijn in jouw gedrag. En toch… de komende weken letten
we extra op de (soms kleine)signalen dat kinderen toch durven te
zeggen wat goed of niet goed ging.
Thuis kunt u uw bewondering uitspreken:” Hé, wat eerlijk dat je zegt dat
je al een koekje hebt gehad. Fijn om dat te horen!” of “Ik ben niet blij
dat je nog niet hebt opgeruimd, maar ben wel blij dat je het eerlijk zegt!
Zullen we samen even aan de slag?”
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week sluiten we het voorleesproject “de mooiste vis
van de zee” af. We hebben in de klas ook de “mooiste vis
van de zee” gemaakt. Het glinstert in de klas van al die
mooie vissen.
Na de vakantie beginnen we met het leesproject
“beestachtig”. Dan gaan we over de jungle en de noorden zuidpool werken. We hebben een nieuwe leerling nl.
Robien Mulder. We willen haar heel veel plezier en succes
wensen bij ons op school. Oproep: Wie heeft er thuis lege
eierdozen waar 4 eieren in kunnen? Deze hebben we gelijk na de voorjaarsvakantie nodig voor
een knutselwerkje. Ook hebben we langwerpige melkpakken nodig voor een knutselwerkje.
Als u deze spaart, wilt u ze dan meegeven aan uw kind?
Nieuws uit groep 3 en 4
Nog een paar dagen en dan is het vakantie. Daar zijn de
kinderen na al het harde werken wel aan toe. In groep 4 is thema
7 van taal afgerond, na de vakantie zullen we starten met thema
8 en ook met rekenen beginnen we met een nieuw blok. Groep 3
is alweer begonnen met kern 8 van Veilig Leren Lezen. En ook in
groep 3 starten we met rekenen met een nieuw blok. Er staat
weer genoeg op het programma, maar eerst gaan we genieten
van de vakantie!
Nieuws uit groep 5 en 6
Het was fijn om afgelopen maandag met elkaar in gesprek te gaan. Het waren goede
gesprekken. Nu staat er alweer een vakantie voor de deur. Een welverdiende vakantie! We
hebben hard gewerkt! We hebben het signaal- en controledictee van thema 7 gehad, en ook het
aardrijkskunde hoofdstuk is afgerond. De kinderen hebben de geschiedenistekst meegekregen.
Maandag 10 maart volgt de toets. Groep 6 heeft de nieuwe topo van Utrecht gekregen. Deze
wordt 19 maart overhoort. Dan nog een persoonlijke mededeling. Volgens mij weten de meeste
ouders het al, maar Mark en ik verwachten in augustus ons eerste kindje! Wij zijn heel erg blij,
en hopen dat alles goed mag blijven gaan. Nu eerst lekker uitrusten …
Nieuws uit groep 7/8
Hét nieuws voor groep 8 is natuurlijk dat de Cito Eindtoets achter de rug is…Enkele reacties: Het
viel best mee! Als je maar rustig bleef en rustig las…er de tijd voor nemen. En natuurlijk lekker
snoepen! Super jongens, en nu wachten op de uitslag. Daarna hebben we met jullie en je
ouders een uitgebreid gesprek over je schoolkeuze.
Groep 7 staat een klein beetje in de schaduw nu.. maar deze kanjers doen het prima en werken
hard!
De vakantie die er nu aan komt is door de leerlingen van onze groep dan ook écht verdiend. We
zijn trots op onze groep.
Na de vakantie staat er huiswerk gepland:
Donderdag 6 maart: toets Aardrijkskunde Topo
Vrijdag 7 maart: controle dictee.
Hiep hiep hoera!!
zaterdag 1 maart
zondag 2 maart
donderdag 6 maart
donderdag 6 maart
zaterdag 8 maart
zondag 9 maart
donderdag 13 maart
woensdag 19 maart
donderdag 20 maart

Christian Sehlmeier
Beppie Westering
Arjan Mast
Nayla Keuter
Lois Buutkamp
Sem Kuipers
Javey Prins
juf Jolande
Maarten Pas

groep 3
groep
groep
groep
groep
groep

8
1
7
4
7

groep 8
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