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AGENDA
maandag

5 februari

dinsdag
woensdag

6 februari
7 februari

vrijdag

9 februari

Weekopening, juf Lok
Teamvergadering, 15.30 uur
Congres Passend Onderwijs, juf Lok
Analysevergadering M-toetsen, 13.00 u.
Informatieavond voor team en MR over de
samenwerking SCPO-Aves
Rooster (kind’/ouder/leerkracht gesprekken gereed

Godsdienst
Het thema voor de volgende week is: Het groeit zomaar! De verhalen zijn uit:
Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal
zaad zaait, op de ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van
God met een mosterdzaadje: dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant
waarin de vogels kunnen schuilen.
Toetsen
De afgelopen twee en halve week hebben de kinderen heel hard gewerkt aan de toetsen.
Een geweldig karwei! We nemen echt onze petje af voor de inzet en motivatie van de
kinderen. Geweldig! Voor de meeste kinderen is het nu afgerond, maar een paar kinderen
moeten ook nog volgende week aan de slag. Toetsen tijdens een griepepidemie is ook niet
zo handig, maar helaas zijn de landelijke toetsen gerelateerd aan een bepaald tijdvak.

Open Dagen
We bedanken alle ouders die de afgelopen weken de kinderen hebben begeleid naar de
Open Dagen van het vervolgonderwijs. Fantastisch dat het zo mogelijk was zoveel scholen te
bezoeken.
Kind-ouder-leerkracht gesprekken
Nu de toetsen achter de rug zijn, is het een mooi moment samen met u en uw kind in
gesprek te gaan over de ontwikkeling van uw kind en afspraken te gaan maken voor de
komende periode. De kinderen van de groepen 3 t/m 7 verwachten we met hun ouders. De
ouders van de kleuters kunnen zelf de keuze maken of ze samen met of zonder hun kind
komen.
De gesprekken vinden plaats op:
maandag 19 februari van 15.15 uur tot 17.30 uur en van 18.30 uur tot uiterlijk 20.00 uur
en op woensdagmiddag 21 februari van 13.00 – 16.00 uur.
in de week van 12 februari ontvangt u hiervoor het rooster. U kunt tot donderdag 8
februari, 13.00 u. aangeven op welk tijdstip u beslist niét kunt.
De schoolkeuzegesprekken met de kinderen en ouders van groep 8 zijn op woensdagavond
21 februari. Hiervoor ontvangt u nog een aparte uitnodiging.
Groep 3 en 4
De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen aankomende maandag een les over
verpakkingsmaterialen. Daarvoor hebben we enkele voorbeelden nodig. Een aantal ideeën:
plastic doos voor kaas, netjes voor sinaasappels, doos van cornflakes of hagelslag, leeg
boterkuipje, jampotje etc. Liefst zo gevarieerd mogelijk. Maandag graag de materialen mee
geven naar school. Alvast dank!
Vorige week hebben de leerlingen van groep 3 en 4 geëxperimenteerd met limonade. We
hebben geleerd hoe we zelf priklimonade konden maken. Het was een feest om dit te
onderzoeken. Gelukkig hebben we uiteindelijk allemaal een lekker glaasje limonade met prik
geproefd. Zie de foto's hieronder
Jarig
Morgen is Nora jarig. Ze is op school al toegezongen en heeft ook al getrakteerd. Marit viert
maandag haar verjaardag en Roselinde vrijdag. Alle meiden feliciteren we van harte en
wensen hen een fijne verjaardag.
Lief en leed
We leven mee met de familie Kramer nu opa Kramer werd getroffen door een herseninfarct.
Het lijkt gelukkig de goede kant op te gaan. We wensen hem van harte beterschap en
wensen de familie sterkte.
Tot slot
Nog een heel fijn weekend, mede namens het team,
Betty Lok-Zelhorst

