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WIST U DAT...?
… de Nationale Voorleesweken
zijn begonnen? Dus er wordt veel
voorgelezen in iedere groep. Het
boek ‘MOPPEREEND’ staat centraal.
Heeft u gezien wat een mooie
Moppereend in het halletje staat? Die
is gemaakt door Noor, de moeder
van Steyn en Caitlin. Dank je wel,
Noor, wat fijn dat je dit voor ons doet!

VERJAARDAGEN

… kinderen steeds beter lezen als ze
méér LEZEN? Soms maken we er een
spelletje van. Het ene kind leest hardop en het andere kind leest mee, met
de zandloper. Hoeveel woorden kun
je lezen in de tijd dat het zand loopt?
Lukt het de tweede of de derde keer
om meer woorden te lezen? Daarna is
het andere kind aan de beurt.

... de KINDERRAAD nieuw materiaal
heeft uitgekozen om mee te spelen
tijdens de pauzes? Er zijn bijvoorbeeld nieuwe tennisrackets, ballen
en springtouwen. Het zorgt voor veel
plezier! Kinderen van groep 7-8
letten erop dat na de pauze alles
weer terug in de schuur komt. Een
mooie taak voor de bovenbouw.

BELANGRIJKE DATA

2-2: Nuha
4-2: Amel
7-2: Djaja
9-2: E.J.
13-2: Nino & Sena
16-2: Asiya
24-2: Amin

3 februari: MR-vergadering
12 februari: alle kinderen vrij
- studiedag van het team
18 februari: rapportgesprekken
20 februari: rapportgesprekken
21 februari: viering met muziek
24-28 februari: voorjaarsvakantie
2 maart: weer naar school

RAPPORTGESPREKKEN
U heeft een uitnodiging gekregen voor een gesprek met de leerkracht
van uw kind. De leerkracht zal u vertellen hoe het gaat met uw kind op
school, hoe het gaat met het leren (met rekenen, lezen, taal), hoe het gaat
samen met de kinderen in de klas en met de juffen. U hoort ook hoe uw
kind de toetsen van januari-februari heeft gemaakt.
Kinderen van groep 8 krijgen hun schooladvies; zij horen welk type
middelbare school het beste bij hun ontwikkeling past.
De gesprekken zijn op 18 en 20 februari. U komt toch ook? We hopen u
allemaal te zien. Het is een belangrijk moment in het schooljaar.
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