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Agenda:
8-2
12-2
14-2
20-2
21-2
22-2
23-2

gespreksavond groep 1/ 2
gespreksavond groep 1/ 2
gespreksavond groep 1/ 2
gespreksavond groep 8
Rapporten (3 t/m 7) mee
gespreksavond groep 8
Continurooster gr 5 – 8
School uit om 13.30 uur
26-2 t/m 2-3 Voorjaarsvakantie
5-3 Studiedag
Jarigen in februari:
1/ 2 Leanne Frijns
1/ 2 Fedde Graaff
1/ 2 Quinten Graaff
2/2 Noa Zandbergen
4/2 Bente van Varik
8/2 Bram Kuiper
8/2 Junnie van Maanen
8/2 Eef de Mooij
9/2 Eva Doets
11/2 Kyan Heemskerk
13/2 Nina Doets
14/2 Thessa Guijt
14/2 Kane Haasnoot
14/2 Yara Hadidi
14/2 Linde van Rijn
15/2 Lucas ten Hove
20/2 Tom de Bruin
20/2 Mylène van Wijk
27/2 Femke van Duijn
27/2 Jasmijn van Duijn
27/2 Mireille Piessens

8
1/2a
1/2a
5
7
7
4
5
6
7
7
5
8
1/2b
3
6
5
1/2b
6
6
6

Wij feliciteren alle jarigen van harte!

Wijziging data rapportgesprekken
In de vorige nieuwsbrief hebben wij al
aangeven dat de voortgangsgesprekken
voor de leerlingen van groep 1 en 2
eerder plaatsvinden dan aangegeven in
de jaarplanner. De uitnodiging voor deze
10-minutengesprekken zijn inmiddels
verzonden.
In verband met de datum voor het
aanmelden voor scholen voor Voortgezet
Onderwijs organiseren de leerkrachten
van groep 8 hun oudergesprekken nog
voor de voorjaarsvakantie. De
betreffende ouders ontvangen hiervoor
een aparte uitnodiging. De leerlingen van
groep 8 krijgen hun rapport om deze
reden mee op maandag 19 februari.
De geplande rapportavond op woensdag
7 maart wordt verzet naar dinsdag 6
maart.
Op 7 maart organiseert de nieuwe
schoolstichting Prohles een startfeest
voor de personeelsleden van alle scholen
die nu vallen onder de nieuwe stichting.
Verhalenrooster Kind op maandag:
Week 5: 29 januari t/m 2 februari 2018
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
Week 6: 5 t/m 9 februari 2018
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
De zaaier, Marcus 4:1-20
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34

Nationale voorleesdagen
Op woensdag 24 januari zijn de
Nationale Voorleesdagen 2018 van start
gegaan. Voor onze kinderen werd het
voorleesontbijt thuis georganiseerd
(toch?) aangezien de kinderen deze dag
vrij waren.
Op donderdagochtend 25 januari werd
er alsnog in beide kleutergroepen
een lekker broodje uitgedeeld om op te
peuzelen tijdens het voorlezen van een
fijn prentenboek. Voor het voorlezen
waren leerlingen van groep 8 gevraagd
en zij vonden dat erg leuk om te doen.
In de daarop volgende dagen werden de
kleuters door vaders, moeders en oma’s
voorgelezen in een klein groepje. Ook
hier hebben we erg van genoten.

De Bibliotheek op school voor thuis
Wij zijn erg voor (voor)lezen en nodigen
u uit om gebruik te maken van onze
collectie voorleesboeken van de
Bibliotheek op school. Elke vrijdag kunt u
om 12.00 uur samen met uw kind een
boek uitzoeken en lenen voor thuis.
Op de website
www.nationalevoorleesdagen.nl
vindt u leuke tips en de prentenboeken
top tien van 2018.
Zo leuk is (voor)lezen, (voor)lezen is zo
leuk!

Fruit van de week
Tijdens de koffie-inloop van vrijdag 19
januari is onze deelname aan het
fruitprogramma uitgebreid aan bod
gekomen. De aanwezige ouders waren
zeer te spreken over deze ‘switch’ naar
(het aanleren van) een gezonde leefstijl
en zij spraken zich uit voor het
continueren van het fruitbeleid.
We onderzoeken de mogelijkheden om
dit zo voordelig mogelijk te organiseren.
Vorige week hebben de kinderen
genoten van meloen, mango en tomaat.
We zijn blij verrast met de fruithulpouders die ’s morgens even snel het
fruit voor de onderbouwgroepen schilt en
hapklaar aanbiedt.
Deze week worden we getrakteerd op:
appel, meloen en peer.

Wegwerkzaamheden Nieuwstraat
Vrijdagmiddag werden wij verrast door
het verschijnen van verkeersborden die
wezen op het afsluiten van de
Huetingstraat in verband met
werkzaamheden in de Nieuwstraat.
Bij navraag bleek de wijkregisseur niet
op de hoogte en de desbetreffende
ambtenaar was niet meer bereikbaar. De
uitvoerder van de werkzaamheden heeft
uiteindelijk aangegeven dat de
werkzaamheden duren t/m donderdag 1
februari. Wij vragen u zolang de
Huetingstraat niet met de auto in te
rijden.
Muskathlon-actie tijdens
Koningspelen vrijdag 20 april!
De voorbereidingscommissie (inclusief de
deelnemende leerlingen) zijn druk met
het maken van plannen om dit voorjaar
een grote actie te houden voor onze
sponsorkinderen in de Filipijnen.
Deze sportieve actie gaat plaatsvinden
tijdens de Koningsspelen, een dag die
sowieso al in het teken staat van sport
en spel. Op onze jaarplanner hebben wij
de Koningsspelen op 26 april staan. Dit
blijkt niet correct. De Koningsspelen
worden dit jaar georganiseerd op
vrijdag 20 april. Noteer dus deze
datum in uw agenda!

Instroomgroep jongste kleuters
Vanaf 5 maart, na de voorjaarsvakantie,
starten wij met een instroomgroep voor
de kinderen die dit voorjaar 4 jaar
worden.
Het starten van een derde kleutergroep
betekent dat ons schoolteam tot aan de
zomervakantie wordt uitgebreid met een
extra leerkracht. Het valt in deze tijd

echter niet mee om leerkrachten te
vinden die beschikbaar zijn. Op een
interne vacature binnen de
schoolstichting hebben wij geen reactie
ontvangen. Er wordt nog intern (ook met
MR) overlegd om toch deze tijdelijke
uitbreiding te kunnen realiseren.
De 0-groep start met 5 leerlingen en zal
verder volstromen tot ca. 12 leerlingen.
Een dergelijk kleine groep geeft deze
jongste leerlingen de gelegenheid om
rustig te wennen aan het schoolse
gebeuren. De overgang naar een volle
kleuterklas blijkt echter alsnog een grote
stap. Daarom is besloten om de
leerlingen van de 0-groep een aantal
middagen mee te laten draaien in de
twee bestaande kleutergroepen. Op deze
middagen maken de leerlingen van
groep 2 plaats voor de nieuwkomers. Zij
krijgen een programma wat voorbereidt
op de stap naar groep 3.

Geef me de 5 (ook) voor ouders
Een aantal leerkrachten heeft onlangs
deelgenomen aan een informatieavond
over ‘de aanpak van Autisme’. De
bijeenkomst werd als heel verhelderend
en praktisch ervaren.
Deze avond wordt nogmaals
georganiseerd op donderdag 8 maart
a.s. in het Centrum voor Jeugd en Gezin
te Rijnsburg.
Meer informatie vindt u in de uitnodiging
de als bijlage bij deze nieuwsbrief wordt
meegestuurd.

