Nieuwsbrief 9 februari-2018

Beste ouder(s) verzorger(s),

Welkom!
Luna Herrewijn, Lana Castilla Martin, Rowan Gringhuis, Hugo ten Voorde en Luuk Hartman
worden deze maand vier jaar en gaan beginnen in groep 1. We wensen hen een fijne en
leerzame tijd op de basisschool!
Na de voorjaarsvakantie start Casper Heemink in groep 2. Casper komt van basisschool Los
Hoes. Ook hem wensen we een fijne tijd op onze school!
Aanmelden
Kinderen die voor 1 oktober 2019 vier jaar worden kunnen voor 1 april 2018 aangemeld
worden op een basisschool. De gemeente heeft alle ouders en verzorgers hierover kort
geleden een brief gestuurd. Wij kiezen er als school nog steeds bewust voor om geen open
dag of iets dergelijks te houden. Ouders die hun kind willen aanmelden en een rondleiding
en kennismakingsgesprek willen, kunnen altijd een afspraak maken, zodat ze de “echte
sfeer” kunnen proeven en er genoeg tijd is voor het stellen van vragen. Een school voor je
kind haal je niet uit een reclamefolder!
Personeel
Juf Susanne komt komende week weer op school. Juf Jolien is er ook nog. Komende week
draaien ze samen de groep. Fijn juf Susanne dat je er weer bent!
Tweedaagse directeuren Keender
In verband met een tweedaagse voor alle directeuren van Stichting Keender is Miriam
donderdag 15 februari en vrijdag 16 februari afwezig.
Afval
Sinds de kinderen thuis het afval scheiden, merken we dat ze soms op zoek zijn naar de extra
afvalbak op school. Daarnaast zien we de afvalberg op school ook groter worden doordat de
kinderen tussen de middag op school blijven. Het lijkt ons daarom een goed idee om ook op
school de verpakkingen en het plastic te scheiden van het restafval. We hebben daartoe
extra bakjes voor in de klas aangeschaft en de gemeente gevraagd een container te leveren.
Vanaf volgende week gaan we het afval scheiden.

Verzuim en vervanging
De afgelopen weken was ziekte bij leerkrachten en problemen bij het zoeken naar
vervanging volop in het nieuws. Ook wij hebben zo nu en dan te maken met zieke
leerkrachten. Gelukkig hebben we nog geen groepen naar huis hoeven te sturen, omdat
parttime leerkrachten vaak bereid zijn op hun vrije dagen extra te werken. Dit is heel fijn
voor zowel de kinderen, de andere teamleden als de ouders!
Het verzuim van leerkrachten op onze school was het afgelopen jaar extreem laag en ook
dat is een goed teken!
Rapport en gesprekken
Aanstaande vrijdag gaan de rapporten inclusief een uitdraai van de resultaten van CITOLOVS (alternatief leerlingrapport) mee met de kinderen van groep 2 t/m 7. De uitdraai is een
andere versie dan u gewend bent en daarom hebben we een ouderfolder met uitleg
toegevoegd in het rapport. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben, dan kunt u deze
stellen aan de groepsleerkrachte en/ of de interne begeleider. De kinderen van groep 1
krijgen het rapport een week later zoals gemeld.
De gesprekken voor groep 2 t/m 7 vinden plaats op dinsdag en donderdag 20 en 22 februari.
De adviesgesprekken voor groep 8 vinden komende week al plaats en de gesprekken van
groep 1 worden nog gepland.
Basketbaltoernooi
De groepen 7 en 8 hebben een sportief basketbaltoernooi gespeeld. Er werd gewonnen,
gelijk gespeeld en verloren. Een team van groep 7 heeft zelfs de halve finale bereikt, maar
heeft helaas de finale niet gehaald. De foto’s zijn te vinden op de website.
Talentenklas
Het eerste blok van de talentenklas zit er bijna op. De kinderen uit groep 3 en 4 zijn dit
blok aan de slag gegaan met het brein. Groep 5 heeft een eigen project gemaakt en is nu een
schoolplein aan het ontwerpen. De groepen 6 t/m 8 hebben spelletjes geprogrammeerd met
behulp van Gamemaker en gaan dit de komende weken uitleggen aan hun eigen
klasgenoten.
Er zijn foto's te vinden op de website.
Na de voorjaarsvakantie start het tweede blok van de talentenklas. Ouders van kinderen die
hiervoor in aanmerking komen worden door de groepsleerkracht benaderd tijdens de 10minuten gesprekken.
Voorleeswedstrijd en Junior Dictee
Maud Lammersen uit groep 7 vertegenwoordigt woensdag 14 februari onze school bij de
voorleeswedstrijd in theater de Kappen.
Na een pittige dictee in de klas als voorronde gaan Mart ten Hagen uit groep 7 en Romée
Grobbink uit groep 8 onze school vertegenwoordigen bij het Junior Dictee op dinsdag 20
februari in de bibliotheek.
Wij wensen ze alvast veel succes!

