6. Nieuwsbrief 2 november 2018
Belangrijke data
5–16 november
21 november
29 november
4 december
6 december
10 december
19 december
21 december

:
:
:
:
:
:
:
:

GSO/toetsweken
studiedag; alle leerlingen vrij
werkjes en schriften bekijken om 15.05u-16.00u
Bezoek Sinterklaas op school
werkmiddag; alle leerlingen van 12.35 uur vrij.
rapporten mee voor leerlingen groep 8
kennismaken nieuwe leerlingen
start kerstvakantie om 12.35u

Kinderrechtentour 2018
De Kinderombudsvrouw wil van kinderen en jongeren in Nederland weten
hoe het met hen gaat en wat zij belangrijk vinden. Om dit van zoveel
mogelijk kinderen en jongeren te horen, roept zij alle kinderen vanaf 8 jaar
op om een online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over hun leven.
Wat vind jij belangrijk? Waar maak jij je zorgen om? Hoe zie jij je toekomst?
En wat zou jij veranderen in Nederland als jij het voor het zeggen zou
hebben?
De vragenlijst wordt anoniem ingevuld en alleen gebruikt voor het onderzoek
van de Kinderombudsman. Zij wil met de resultaten eventuele problemen
aankaarten bij de politieke partijen.
Kijk op www.dekinderombudsman.nl voor de vragenlijst kinderrechtentour
2018
Start GSO
Maandag starten de groepsgebonden schoolonderzoeken. De kinderen
maken de toetsen voor rekenen en spelling. De groepen 7 en 8 maken
ook begrijpend lezen. Alle kinderen worden getoetst voor lezen: AVI en
DMT. Er zijn oud-collega’s die speciaal terug komen om ons hierbij te
helpen. De kinderen hoeven niet zenuwachtig te zijn. Wij willen met
een toets alleen maar kijken of ze de behandelde stof hebben
onthouden. Wat ze nog niet hebben gehad hoeven ze dus ook nog niet
te weten en te kennen. Het hoeft dus niet foutloos te zijn.
Schoolfruit en groente
We starten op 13 november weer met schoolfruit en –groente. Wij
hebben onze fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag. De
kinderen hoeven dan van thuis geen fruit mee te nemen.
Op de website www.schoolfruit.nl vindt u meer informatie en kunt u
zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
U vindt informatie over gezonde voeding op www.voedingscentrum.nl
Bezoek inspectie
Om het jaar worden alle SBO-scholen bezocht door de inspectie. Op
dinsdag 13 november a.s. zijn wij aan de beurt. Het programma voor
de kinderen zal die dag hetzelfde zijn als anders. Natuurlijk houden we
jullie op de hoogte van de uitkomsten van dit bezoek.

Vervangingen
Afgelopen donderdag is juf Crissy vertrokken naar New York. Ze loopt daar op
zondag de marathon. U kunt haar volgen via een rechtstreekse uitzending op tv. We
wensen haar natuurlijk heel veel succes. Zij wordt t/m dinsdag vervangen.
Juf Sanne is met ziekteverlof en wordt de komende weken vervangen. Dit kan voor
veel kinderen voelbaar zijn omdat zij juist de vervangingen van de leerkrachten doet
i.v.m. werkdruk (extra uren voor voorbereiding en administratie voor de eigen
groep).
Elluf elluf viering Oosterhout

Wist u dat …..
- In de Oosterhouter een artikel staat over pesten waarin onze juf Myriam is
geïnterviewd.
- We nog aan het oefenen zijn: “ik speel fijn op het plein”.
- Er nog steeds veel muntjes worden verdiend door de kinderen.
- We nu 73 ballen hebben.
- We bij de 80 ballen een volgende beloning hebben: een pantoffel- of
pyamadag houden.
- We erg blij zijn met het resultaat tot nu toe.

