Nieuwsbrief 11-01-2018

Beste ouder(s) verzorger(s),

Welkom!
Loek Boltjes en Binck Vellekoop worden deze maand vier jaar en gaan beginnen in groep 1.
We wensen beide jongens een leuke en leerzame tijd op onze school.
Gelukkig 2018!
Het team wenst alle ouders en verzorgers een heel gezond en gelukkig 2018.
We hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne vakantie en dat we in 2018 elkaar ook
weer kunnen vinden, zodat we gezamenlijk het onderwijs aan de kinderen goed vorm kunnen
geven. Wij hebben er met z’n allen weer zin in. Het team heeft samen met de
Oudervereniging en de MR al een gezellige avond gehad deze week.
De komende periode nemen we de landelijk genormeerde (Medio-) toetsen van CITO LOVS
af voor spelling, rekenen, begrijpend lezen en begrijpend luisteren en daarnaast de AVI en
DMT (technisch lezen). In groep 2 worden CITO Taal en Rekenen afgenomen. We krijgen zo
nog beter zicht op de individuele ontwikkeling, de groepsontwikkeling en de
schoolontwikkeling. Na de afname worden de resultaten geëvalueerd en geanalyseerd.
Daarnaast hebben de leerkrachten met alle kinderen een kindgesprek. We hebben ons hier de
afgelopen periode meer in verdiept en met elkaar afgesproken wat we doen en hoe we het
aanpakken. We leren de kinderen beter kennen en de kinderen geven ons informatie, die we
kunnen gebruiken om bijv. meer tegemoet te komen aan de manier waarop ze leren.
Personeel
Claudy van de Peppel is deze week begonnen in groep 2. Dit is tijdelijke uitbreiding van
formatie i.v.m. de grote instroom van vierjarigen de komende periode. We vinden het als
school belangrijk, dat alle kinderen voldoende aandacht krijgen en doen wat we kunnen om
zogenoemde “plofklassen” te voorkomen.
Ryon Bulens is deze week gestart in groep 4 en hij vervangt Danielle Schepers. Danielle
werkt de komende weken nog wel, maar niet meer voor de groep. Vanaf 26 januari gaat ze
dan met zwangerschapsverlof.
Jur Raatjes, onze nieuwe bestuurder van Keender, komt komende week een bezoekje brengen
aan onze school en tevens kennis maken.
Trakteren en schoolfruit
Op dinsdag, woensdag en donderdag hoeven de kinderen geen tussendoortje mee te nemen
voor de kleine pauze. We hebben namelijk lekker schoolfruit! Om de kinderen te stimuleren
dit te eten, is het niet handig dat enkele kinderen iets anders bij zich hebben. Wilt u hier
rekening mee houden?

Het is leuk voor de jarige kinderen als ze in hun groep mogen trakteren. Overleg met de
leerkracht welk tijdstip het beste uitkomt, in de regel is dit rond 9.50 uur. De kinderen hoeven
echter niet iets extra’s mee te nemen voor de leerkrachten. We waarderen het gebaar, maar
vinden het niet nodig.

Nieuwsflits OV

Nieuw de nieuwsflits van de oudervereniging! Zodat
iedereen ook wat meer op de hoogte blijft van onze
inzet binnen, voor en rondom school!! Samen kunnen
we het maken!
Een enthousiast team van het bestuur van de ov komt
maandelijks bij elkaar met een aantal teamleden om te
vergaderen over allerlei activiteiten en gebeurtenissen
op school.
Jaarlijks ontvangt iedereen de ouderhulplijst, aan de activiteiten hierop proberen wij sturing
en vorm te geven.
Dit jaar gaat er veel veranderen, er zijn veel nieuwe leden bij gekomen ivm het aftreden van
een aantal ov-leden in 2018, de mensen die al jaren hun energie en vrije tijd hebben gegeven
binnen de taken van de OV. De nieuwe leden die erbij zijn
gekomen in 2017; Renate Bos, Nicole Nergiz, Robert Peerik,
Loes Kortier, Bart Dijkman en Kim Brummelhuis. Zij gaan
enthousiast de Ov voortzetten met de nog zittende ov leden.
Mocht er nog een enthousiaste vader zijn die graag wil
deelnemen aan de ov, laat ons dit dan even weten, op dit
moment zijn de dames goed vertegenwoordigd, maar een
enthousiaste en handige harry kunnen we nog wel goed
gebruiken!! Tijdens de barbecue 2018 zullen we aangeven
wie de aftredende ov-leden zijn.
Verder hebben we sinds dit jaar ook een ov mail adres, hierop mag iedereen zijn vragen of
ideeën kwijt. We zullen proberen deze mail regelmatig te lezen en afhankelijk van het bericht
zo snel mogelijk ook beantwoorden. Daarnaast zijn we natuurlijk allemaal ook bereid om
vragen persoonlijk te beantwoorden.
Het afgelopen jaar 2017 hebben we alweer mooie dingen kunnen doen, de opening van de
school, de sinterklaas, de gezellig kerstborrel. En door het hele jaar heen zorgen we er met
vele ouders voor dat het schoolplein en het tuinonderhoud goed bij wordt gehouden, we
konden door mooie opbrengsten van oa de plantenmarkt, oud papier, kledinginzameling ook
nog een mooi speelhuisje plaatsen voor de kleuters.

Voor 2018 hebben we meer moois in petto, i.v.m. het 80 jarig jubileum heeft de ov extra geld
ter beschikking gesteld om de kinderen een bijzonder ervaring mee te geven op hun
basisschooltijd. We hebben namelijk een circusschool uitgenodigd genaamd Tadaa! Dit staat
gepland op 19 en 20 april. 19 april zal er een voorlichtingsavond zijn en 20 april gaan we met
vele hulp van ouders er een waar circus van maken met de kinderen. ‘s Morgens mogen zij
met echte circusartiesten vele kunsten en oefeningen aanleren, ‘s middags zijn alle ouders
uitgenodigd om het hele optreden bij te wonen! Waar dit precies zal zijn wordt nog overlegd.
Het oefenen zal in ieder geval gewoon op school zijn! We hebben deze ochtend 40 mensen
totaal nodig, mocht je hier al enthousiast van worden meld je
dan alvast aan via ons nieuwe mailadres
en we noteren je op de hulplijst voor
deze mooie dag!
Met vriendelijke groet,
de Oudervereniging van de St. Bonifatius
ovbonifatiushb@gmail.com

