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Schoolfruit.
Het schoolfruit bestaat de week na de vakantie uit: galia meloen, een sinaasappel en een appel. De
leerlingen ontvangen het schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag.
Parro app.
Al heel veel ouders maken gebruik van de Parro app. Een handige manier om met school te communiceren.
Heeft u de Parro app nog niet geinstalleerd, doe dit dan heel snel. De groepen 3/4 en 5 hebben nog
geen Parro app. Op het moment dat zij gebruik gaan maken van deze app, dan wordt u hiervoor
uitgenodigd.
Vakantie.
We hebben Voorjaarsvakantie van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart.
10 minuten gesprekken.
Op dinsdag 6 maart willen de leerkrachten met u de toetsresultaten en het rapport van uw zoon/dochter
bespreken. U heeft van ons een briefje ontvangen met daarop het tijdstip waarop u op school verwacht
wordt. De rapporten gaan op woensdag 7 maart mee naar huis, maar vanaf vrijdag 2 maart kunt u thuis al
digitaal (Parnassys, ouderportaal) het rapport van uw kind bekijken. De toetsresultaten van uw kind kunt u
altijd in het ouderportaal bekijken.
Studiedag.
De leerkrachten hebben op woensdag 14 maart een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Ouderraad en Medezeggenschapsraad.
Let op: U kunt uw stemformulier voor de medezeggenschapsraad nog t/m 6 maart in de stembus
deponeren. U vindt de stembus bij de ingang van de school.
Ook zijn de verkiezingen van de ouderraad gestart. Er hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld voor
de ouderraad. Doe dit snel. Dit kan nog t/m maandag 5 maart.
Dringende oproep.
We zijn op zoek naar ouders die op de reservelijst willen voor het overblijven. Binnen de
overblijfgroep is er momenteel ziekte. Er staat niemand op de reservelijst. Iedere dag komen we nu een
overblijfkracht tekort. Meld u aan !!

GROEP 1/2.
We hebben deze week met ontwikkelingsmateriaal gewerkt op het gebied van rekenen. Daarnaast hebben we
tijdens de kring extra aandacht besteed aan het rekenen. Na de voorjaarsvakantie werken wij drie weken met het
project Ziek en Gezond.
Na de voorjaarsvakantie hebben wij op 6 maart de 10 minutengesprekken en op 7 maart krijgt uw kind het
rapport mee naar huis. Vanaf 2 maart kunt u in het ouderportaal het rapport van uw kind al inzien.
Regel van de week: Ik hou mijn mond als er niets aardig uit komt
Activiteiten kalender voor de komende weken.
datum
tijd
activiteit
26 febr.
Voorjaarsvakantie
t/m 2 mrt.
6 maart
10 minuten gesprekken
7 maart
Het rapport gaat mee naar huis
23 maart
11.00 uur
Palmpasenoptocht

GROEP 3/4.
Groep 3.
•
Na de voorjaarsvakantie gaan we beginnen in het 3e schrijfschrift en dan krijgen alle leerlingen een vulpen.
Op deze vulpen moeten de kinderen heel zuinig zijn, want ze krijgen pas in groep 6 een nieuwe pen. Is de
pen voor die tijd stuk, dan moeten de kinderen zelf voor een nieuwe vulpen zorgen. In het 3 e schrijfschrift
leren we ook aan elkaar schrijven.
•
Met Veilig Leren Lezen beginnen we met Kern 8. Wilt u in de vakantie ook iedere dag met uw kind lezen? U
kunt gratis boeken halen bij de bibliotheek.
•
Met rekenen beginnen we met Blok 7.
Groep
•
•
•

4.
We gaan na de vakantie een toets maken van spelling.
Met rekenen beginnen we met Blok 7.
De Cito toetsen van Woordenschat en Begrijpend Lezen vonden een aantal kinderen wel heel lastig. Om
deze goed te kunnen maken, is het heel belangrijk dat kinderen veel lezen. We vragen dan ook aan de
kinderen of ze thuis iedere dag willen lezen. Uw kind kan gratis boeken lenen bij de bibliotheek.

GROEP 5.
De dikke duimenkaart was vol. Daarom heeft juf Hannie gezorgd voor een gezellige middag met chips en drinken.
FIJNE VAKANTIE.
GROEP 6.
Donderdag 8 maart heeft groep 6 een Topo toets van Hoofdstuk 4. Donderdag 22 februari hebben de kinderen de
blaadjes mee naar huis gekregen om te leren!
FIJNE VAKANTIE.
GROEP 7/8.
Zie de foto’s en filmje van Streetdance op onze Facebookpagina.
FIJNE VAKANTIE.

