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uitnodigingen mee voor rapportgesprek
uitnodiging mee voor adviesgesprek groep 8
studiedag, alle leerlingen vrij
afspraken mee voor gesprekken
studiemiddag, leerlingen vrij om 12.35u
rapportgesprekken groep 1 t/m 7
adviesgesprekken groep 8
mogelijk 2 stakingsdagen
studiemiddag, leerlingen vrij om 12.35u
rapporten met de kinderen mee (groepen 1 t/m 7)
kennismaken nieuwe leerlingen
carnavalsviering en start vakantie om 15.05u

Nieuwjaar
We starten het nieuwe jaar met jullie alle goeds te wensen voor 2020.
Schoolschaatsen
Voor de kerstvakantie zijn alle groepen gaan schaatsen op de markt in
Oosterhout. Wat hebben de kinderen genoten.
Dank aan de OV die hiervoor een duit in het zakje heeft gedaan. Dank
ook aan iedereen die extra is meegegaan.
Kerstviering
Wat een bijzondere laatste week voor de vakantie:
- op donderdag de kerstmarkt die heel goed is bezocht en
waarvan de opbrengst van €500,- wordt besteed aan spellen
voor in de klas.
- op vrijdag de kerstviering met kerstontbijt in iedere groep en
daarna de optredens van de groepen aan elkaar verdeeld in
onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Was echt geweldig met
een fijne kerstsfeer.
Daarna konden we om 12.35u met een heel fijn gevoel de vakantie in.
Studiedag
Komende woensdag hebben we onze studiedag.
We gaan dan samen voor cultuur aan de slag met beeldend werken.
Daarnaast zijn er verschillende workshops die we kunnen volgen
waarin we samen leren hoe we kinderen nog beter kunnen helpen met
rekenen. We gaan kijken naar een nieuwe methode voor begrijpend
lezen: Kidsweek voor de groepen 5 t/m 8.
Tevens gaan we werken aan het nieuwe schoolplan dat eind dit jaar
klaar moet zijn.
Tot slot krijgen we uitleg over het programma Office 365.
Rapportgesprekken
U krijgt maandag de uitnodiging voor de rapportgesprekken mee. We
hebben afgesproken dat we daar 2 weken voor gaan gebruiken. Zoals
het er nu uitziet kan er op 30 en 31 januari gestaakt gaan worden.

Omdat de bereidheid om te staken anders ligt kan het zijn dat een
aantal groepen vrij zijn maar dat andere wel naar school gaan. Dit
betekent dat het dus afhankelijk is van de leerkracht wanneer zij de
gesprekken gaat voeren. U ziet de mogelijkheden van de leerkracht op
het vel staan en kunt dus daaruit kiezen.
Rapport mee naar huis
De rapporten komen dus een week later mee naar huis, op 11 februari,
voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7. Groep 8 heeft het rapport al
gekregen in oktober. Vanwege de adviesgesprekken zijn er geen
rapporten voor hen.
Gedragsverwachting
We zijn maandag gestart met een nieuwe gedragsverwachting “Ik ben
aardig” en de eerste muntjes zijn alweer verdiend. Daardoor zijn de
eerste ballen ook al weer in de buis gedaan en zitten we nu op 112.
Vervangingen
dinsdag 14 januari:
- juf Suzanne groep 8a, meneer Ruud werkdruk.
- juf Marcella groep 8b, juf Whitney studieverlof
donderdag 16 januari:
- juf Joyce groep 8c, meneer Eugène ICT.
- juf Silvia in groep 6c, juf Yvet werkdruk
- juf Marcella 8b, juf Whitney studieverlof
- meneer Joep in Mienushal voor excursie groepen
dinsdag 21 januari:
- juf Suzanne groep 8b, juf Whitney studieverlof
woensdag 22 januari:
- juf Suzanne in groep 4/5, meneer Bas werkdruk
donderdag 23 januari:
- juf Silvia in groep 5b, juf Kimberley werkdruk
vrijdag 24 januari:
- juf Silvia groep 8b, juf Whitney studieverlof
- meneer Joep groep 6b, juf Kyra werkdruk
Excursies
De groepen 7a, 7b, 7c en 7/8 gaan op excursie naar
TechniekOntdekRijk in Tilburg i.v.m. het thema “Water” waarmee zij
zijn gestart.
Algemene tips over eten en drinken
Seizoensfruit is een duurzame keuze, maar ook kiwi's uit Italië en
frambozen uit Spanje zijn deze maand klimaatvriendelijk.
http://www.milieucentraal.nl/themas/milieubewust-eten/groenteenfruitkalender
Wist u dat …….
- we u nogmaals met klem vragen om uw kind tijdig ziek te
melden.
- u dit ook moet melden als uw kind te laat op school komt.
- wij ons zorgen maken als u kind er niet is en wij geen melding
hebben ontvangen.

