12. Nieuwsbrief 24 januari 2020
Data van belang
27 januari – 7 februari
30-31 januari
11 februari
19 februari
21 februari

:
:
:
:
:
:
:

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

Oudergesprekken
Komende maandag starten de rapportgesprekken voor de groepen
1 t/m 7 en voor de groepen 8 zijn dan de adviesgesprekken. Zorgt u
dat u op tijd aanwezig bent.
Het zou fijn zijn als u oppas heeft voor uw kind(eren) zodat die niet
mee hoeven te komen naar school. Dit geldt niet voor de kinderen van
groep 8 die wel worden verwacht bij een deel van het gesprek.
Nationale voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen zijn van 22
januari tot 1 februari. Deze worden gehouden
voor kinderen van 0 t/m 6 jaar die nog niet
zelf kunnen lezen. Dit betekent dat in de regio
diverse activiteiten zijn op woensdagmiddag
en zaterdag voor kinderen. Kijk eens op de
site i.v.m. activiteiten (Theek 5 en
boekenwinkels) en voorleestips:
https://www.nationalevoorleesdagen.nl
Het voorleesontbijt
Woensdag 22 januari zijn de nationale voorleesdagen gestart.
Deze dag hebben wij geopend met een voorleesontbijt. In alle klassen
hebben enthousiaste voorlezers aan de kinderen voorgelezen. Alle
opa’s, oma’s, mama’s, papa’s en collega’s die geholpen hebben, willen
we enorm bedanken. Het voorleesontbijt is gesponsord door Jumbo
Zuiderhout. Dankzij alle hulp en sponsoring hebben we een heerlijk en
leuk voorleesontbijt gehad!
Bezoek Mienushal
De kinderen van alle groepen zijn deze week op bezoek geweest in de
Mienushal. Meneer Joep heeft daar uitleg gegeven over het bouwen
van carnavalswagens. Daarna mochten de kinderen gaan kijken naar
de wagens die nog lang niet af zijn. Ze hebben wel kunnen zien hoe
een ontwerp wordt gemaakt en dan wordt gebouwd tot een echte
wagen. Dank je meneer Joep voor de fijne uitleg.
Kindercollege Theek 5
Prins Carnaval komt naar de bibliotheek op 29 januari. Tijdens ons
Kindercollege verwelkomen wij deze maand de enige echte Prins
Carnaval Oosterhout. Hij vertelt de kinderen over zijn ‘beroep’ en geeft
misschien nog wel tips over het lopen in de polonaise.

Een leuke en leerzame activiteit voor kinderen vanaf 5 jaar. Zien we jullie ook
in de bibliotheek?
Graag even laten weten of je komt via m.kuil@theek5.nl
Het Kindercollege vindt plaats op woensdag 29 januari van 15.00 – 16.00 uur
bij Theek 5 Oosterhout.
Winnaar voorleeswedstrijd
Wat zijn wij trots op onze
voorleeskampioen Helin (groep
8A).
Zij was onze schoolkampioen en
mocht naar de strijd met alle
scholen uit Oosterhout in de
Bussel.
Gelukkig hoefde ze niet alleen en
ging de hele klas mee om haar te
steunen. Wat waren we blij toen
bleek dat zij de beste was en dus
de voorleeskampioen van
Oosterhout is geworden. Voor ons
de 1e keer. Dit betekent dat ze nu
verder kan om Brabants
kampioen te worden.
Staking op 30 en 31 januari
Gisteren heeft u een brief gekregen betreffende de staking vanuit het bestuur
en de directie.
Wij herhalen hier nog even wat dit betekent voor u en uw kind.
Op donderdag 30 januari zijn de leerlingen vrij van de volgende groepen:
groep 3a van juf Sandra en juf Esther
groep 4-5 van meneer Bas
groep 5a van juf Hanneke en juf Yvonne
groep 6a van juf Crissy
groep 6b van juf Quincy
groep 7b juf Kyra
groep 8b juf Whitney
groep 8c meneer Eugène
Alle andere groepen krijgen wel onderwijs deze donderdag. De leerlingen
worden dus op school verwacht!!!!
Op vrijdag 31 januari zijn alle leerlingen vrij omdat meer dan de helft van de
groepsleerkrachten staken!
Wij begrijpen dat dit niet fijn is voor de kinderen die wel naar school moeten.
Het is echter een recht van iedere werknemer om te staken of om juist niet te
staken. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. Wij verwachten dus de kinderen
waarvan de leerkracht niet staakt gewoon op school omdat ze anders
ongeoorloofd afwezig zijn.

