6 februari 2020

Vrijdag 7 februari
Maandag 10 februari

Erna de Hartog jarig

Dinsdag 11 februari
Woensdag 12 februari

Groep 8 naar Corpus

Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari

8 februari

Portfolio mee naar huis

:

Hashem

13 jaar

groep 8

:

Baran

6 jaar

groep 1/2B

7 februari

: ouders van Sijmen Slingerland

14 februari

: ouders van Joey en Liz Mur

Op zaterdag 8 februari komen de volgende ouders uw oud papier ophalen.
Graag voor 9 uur buiten zetten.
Wilco Mur
Teus Voshart
Gerard van Mastwijk
Martine van Zon
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Dag ouders,
Mag ik u nog eens wijzen op het ouderportaal? Daarin kunt u o.a. de vorderingen van uw kind lezen. Vanaf volgende week kunt u zich ook weer inschrijven voor de portfolio-gesprekken. U bent dan samen met uw kind welkom op
school. Als gebruikelijk krijgt u een e-mail met een link naar het bestand
waarmee u uw gesprek zelf kunt plannen.
IKC
De nieuwe school vraagt steeds meer overleg. Dat geeft niet, want het een
prachtig proces. Veel werkzaamheden worden door de teamleden verricht. Er
wordt nu bekeken met welk meubilair we de school gaan inrichten. We heb-

ben veel wensen:-) Niet alles kan, maar het gaat vast heel mooi worden.

Ziek
Helaas is Brigitte nog ziek. Mogelijk duurt dit nog een aantal weken.
Een leuk berichtje zal haar goed doen.
Studieavond
Maandagavond had het team studieavond. Jolanda heeft uitleg gegeven over het nieuwe toezichtskader van de
inspectie. De inspectie gaat o.a. kijken naar het niveau dat de leerlingen laten zien op de eindtoets. Er is een
norm voor het percentage leerlingen dat het basisniveau moet halen en een norm voor het percentage leerlingen dat meer zou moeten weten.
Natuurlijk willen wij niet in groep 8 verrast worden door de resultaten. Daarom hebben wij een schoolnorm vastgesteld. Hierin is beschreven welk percentage leerlingen een I zou moeten scoren op de CITO, welk percentage
een II of III enz. Met behulp van deze standaard hopen wij nog beter te kunnen sturen op onze opbrengsten.
Met vriendelijke groet,
Hans Broekkamp

Luke uit groep 8 wint voorronde van de nationale voorleeswedstrijd
Luke uit groep 8 heeft meegedaan aan de eerste voorronde van de nationale voorleeswedstrijd. Deze wedstrijd wordt ieder jaar gehouden en wordt georganiseerd

door de Bibliotheek Rijn & Venen. Er waren 10 deelnemers die, vanuit een mooie
voorleesstoel, voorlazen uit verschillende boeken die zij zelf kozen.
Luke las voor uit het boek ‘Fataal’ van Eva Burgers.
En …… Luke werd door de jury uitgeroepen tot de winnaar en gaat door naar de provinciale ronde in Leiden. Heel knap, want het was een spannende strijd.
Van harte gefeliciteerd Luke en we wensen je veel succes toe in de volgende ronde!!

TREFWOORD: De zorg van kinderen
Ook kinderen kunnen zorgen, bijvoorbeeld voor hun spullen of voor hun ouders, vrienden, huisdieren. Sommige
ouders laten zich graag verrassen met een ontbijtje op bed.
Dat zorgen niet vanzelfsprekend is, zien we in deze week. We zoeken naar plekken waar je kunt zien dat er wel of
niet wordt gezorgd en kijken naar de voorwaarden en knelpunten van zorg.
Ook in de Bijbelverhalen van deze week blijkt zorgen niet zo eenvoudig: wat doe je als iemand je nodig heeft die
je niet kent? Of als je alleen maar aan het zorgen bent en daardoor geen aandacht kunt besteden aan je gast? In
het Bijbelverhaal van de barmhartige Samaritaan vertelt Jezus over een gewonde man op de weg. Wie zal er voor
hem zorgen?
In het andere Bijbelverhaal maakt Marta zich druk in huis. Ze vindt dat haar zus Maria haar meer moet helpen,
maar Jezus zegt dat het ook belangrijk is tijd te maken om na te denken.

Het huiswerk voor de komende weken mogen de kinderen thuis op Snappet maken. Ze kunnen op precies dezelfde manier inloggen als ze op school doen.
Elke week geeft de juf op wat er gedaan moet worden. Dit zal ook de hele week op het bord staan.
Misschien ook leuk voor u als ouder om eens mee te kijken wat uw kind zoal doet op Snappet?
Kijk eens samen in het rapport dat op Snappet geopend kan worden, en laat uw kind eens vertellen hoe het
vindt dat het gaat.
Op dinsdag 11 februari heeft groep 7 een toets geschiedenis over het thema 'Monniken en ridders'.

Volgende week maandag 10 en dinsdag 11 februari krijgen de kinderen hun definitief advies. Let erop dat u zich
allemaal inschrijft via de door ons verzonden link. Een aantal ouders heeft zich nog niet ingeschreven.
Woensdag 12 februari gaan wij met groep 8 naar Corpus. De kinderen moeten deze ochtend om 8.15 uur op
school zijn. Daarna vertrekken we meteen richting Corpus. Om 12.30 uur zijn we gewoon weer terug op school.
De kinderen moeten een pauzehap en drinken meenemen in hun rugtas.
Op donderdagmiddag 20 februari hebben de kinderen hun EHBO examen. De kinderen gaan met 8 tegelijk naar
de gymzaal en zullen daar hun praktijkexamen doen. Voor de eerste groep van 8 kinderen start dit om 13.00 uur.
Deze kinderen horen dit vooraf en zullen om 13.00 uur op school moeten zijn. Voor hen begint hun middagpauze

natuurlijk een kwartiertje eerder :-)

