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agenda
15 t/m26 januari
25 t/m 31 januari
31 januari
6 februari
24 februari t/m 4 maart

Afname Cito toetsen
Poëzieweek 2018
Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij
10 minutengesprekken met rapport
Voorjaarsvakantie

Een nieuw jaar
Het nieuwe jaar is al weer een tijdje bezig. Toch willen we iedereen een heel fijn 2018
wensen!

Na een grijze, maar gezellige kerstvakantie zijn we nu weer volop bezig met schoolse
zaken. De weken tot aan de voorjaarsvakantie staan in het teken van groepsvorming
en de Cito-toetsen. Groepsvorming krijgt aandacht door de regels en afspraken te
actualiseren, samenwerken te stimuleren en elkaar (nog) beter te leren kennen.
De Cito-toetsen worden afgenomen om te kijken of de kinderen zich voldoende hebben
ontwikkeld de afgelopen tijd. We merken dat het woord Cito-toetsen bij kinderen en
ouders spanning oplevert. Op school doen we ons best om zo ontspannen mogelijk met
de toetsen om te gaan. Het gaat er om dat kinderen laten zien wat ze allemaal al
kunnen.
Kerstfeest
We kijken terug op een erg gezellige en lekkere kerstochtend. In een mooi versierde
gemeenschapsruimte, ons Kampingerhof restaurant, was een buffet vol lekkere hapjes
en heerlijke soepen. Voor iedereen was er wel iets bij! Na het kerstverhaal van de zus
van Jannick en de toost met ‘champagne’ mochten de kinderen langs het buffet om hun
bord te vullen.
We bedanken de activiteitencommissie voor de geweldige organisatie en alle ouders
voor het maken van de hapjes en de hulp op vrijdagochtend!

Afwezigheid Juf van der Vliet
Op augustus is Felix, de zoon van juf van der Vliet geboren. Haar zwangerschapsverlof
zou officieel in januari afgelopen zijn. Helaas lukt het juf van der Vliet op dit moment
nog niet om weer aan het werk te gaan. Haar herstel zal nog enige tijd gaan duren.
Tot die tijd zal Femma Vink haar blijven vervangen.
Felix is inmiddels een vrolijke, gezonde baby die er lekker op los brabbelt!
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Samen plezierig op het plein
Vanaf 8.15 is er toezicht op het plein. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet eerder dan
8.15 op het schoolplein is?
Om 8.25 gaat de bel. De leerkrachten halen de kinderen op om samen naar binnen te
gaan. Om 8.30 starten de lessen. We verwachten dat alle kinderen dan op school zijn!
De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) kunnen vanaf 8.15 uur de tas
binnenbrengen. Daarna gaan ze spelen op het plein tot de bel gaat.
Tot nu toe speelden de kinderen vanaf groep 5 tot en met de schakelklas samen op het
grote plein. Dat betekent dat er rekening met elkaar gehouden moet worden! Het plein
heeft een duidelijke verdeling. De rode lijnen verdelen het plein in stukken.

1. Fietsenhok – hier wordt niet gespeeld.
2. Vrije ruimte – hier wordt in de pauze een spel gedaan begeleid door een
volwassene.
3. Ruimte voor sport – basketbal, tennis, badminton, overgooien enz.
4. Klimmen en klauteren – op de zwarte tegels
5. Ruimte voor spelletjes – tafeltennis, hinkelblok, enz.
6. Brandtrap – Hierop mag je zitten met je voeten tot de tweede paal.
7. Voetbalveld – voetballen voor iedereen die mee wil doen.
8. Chillen in de vensterbank – Lekker kletsen en hangen
Het middelste stuk is het rustige stuk. Kinderen die graag alleen willen spelen kunnen
dat hier doen.
De schoolregels gelden ook op het plein.
Voor schooltijd en in de pauzes zijn er altijd tenminste twee volwassenen op het plein
aanwezig.

Aparte pauzes op het grote plein
Ondanks bovenstaande afspraken wordt het grote plein door een aantal kinderen van de
middenbouw niet altijd als prettig ervaren.
Daarom hebben we besloten om de pauze op te splitsen. Vanaf maandag 22 januari
hebben de kinderen van de middenbouw pauze van 10.15 t/m 10.30 en van 12.00 t/m
12.15. Na het eten (12.15 t/m 12.30) hebben ze dan nog een kwartier de tijd om iets
voor zichzelf te doen in de klas. De andere groepen houden de pauzes zoals ze nu zijn.
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Opbrengst De Snuusterij
Zoals u weet hebben we in de maanden oktober, november en december een kraam
gratis mogen vullen in Kramenhuis De Snuusterij in Appelscha. Dit heeft 166,95
opgebracht. Een mooi bedrag! Iedereen die spullen heeft ingebracht voor de verkoop
willen we hartelijk bedanken!

Circuit Onderbouw en middenbouw
Wij zijn donderdag gestart met ons circuit. Er wordt
getimmerd, gekookt, viltpoppetjes gemaakt, gekleid, gebouwd
en gezelschapsspel gespeeld.
Wij danken de moeder van Esmee hartelijk voor het meedoen
met het circuit. Mede door haar is het mogelijk om de kinderen
van al deze activiteiten te laten genieten.

Rapportgesprekken
Op dinsdag 6 februari vinden de 10 minuten gesprekken plaats met bespreking van het
rapport. De rapporten worden na het bespreken aan u meegegeven. Vanaf groep 6 zijn
de kinderen hierbij van harte welkom.
In de bijlage vindt u het opgaveformulier.

Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
22 januari ‘18
23 januari ‘18
De Kampingerhof De Triade
Ochtend afwezig
29 januari ‘18
30 januari ‘18
De Triade
De Kampingerhof
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Woensdag
24 januari ‘18
De Kampingerhof

Donderdag
25 januari ‘18
De Triade

Vrijdag
26 januari ‘18
De Kampingerhof

31 januari ‘18
De Kampingerhof

1 februari ‘18
De Triade

2 februari ‘18
De Triade
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