Weekbrief

13 januari 2017

Jarigen van de week
De komende weken zijn jarig: Sven uit groep 1/2b, Roelof uit groep 4, Machéla uit groep 6 en Rosalin uit groep 7.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Een goed begin (9 januari t/m 20 januari)
We spreken met de kinderen over de waarde van een goed begin en wat het betekent voor
mensen om ergens opnieuw aan te beginnen.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Jezus in de tempel, Jezus’ doop door Johannes,
Jezus kiest leerlingen. (Lucas 2 en 5 en Johannes 1)

PBS
Komende week bekijken de leerkrachten per dag en per groep wat zij nodig vinden dat
herhaald wordt. Dit kan o.a. zijn; het spelen op het plein, het lopen op de trappen.
Tevens staat de stop-loop-praat methode centraal.

Intern Begeleider
Afgelopen periode heeft juf Josje de taken van juf Berber waargenomen. Komende periode
zullen wij tevens ondersteund worden door juf Carine. Zij is een intern begeleider. Juf
Carine zal een dag in de week aanwezig zijn. Wij kunnen helaas nog niet aangeven,
wanneer juf Berber weer terug zal zijn.

Lichtbaak workshop: gezonde traktaties
Na het succes van de eerste workshop in december is het tijd voor de tweede. Woensdag 18 januari zal deze
workshop plaatsvinden van 9.30 uur tot 10.30 uur in de keuken van de MFA. Meester Rudolf zal de workshop
verzorgen. Het thema is gezonde traktaties. Onder zijn begeleiding gaat u aan de slag met het maken van
verschillende gezonde traktaties. Er is plek voor maximaal 12 ouders/verzorgers. Bij de ingang op het whiteboard
hangt een intekenlijst.
Vanaf januari tot de zomervakantie zullen er meerdere LichtbaakWorkshops plaatsvinden. Tevens zullen er drie
ouder-kind workshops georganiseerd worden.

Kleine mededelingen
1. In het ouderportaal onder document kunt u de agenda vinden voor de open dagen van het voortgezet onderwijs.
2. Basketbalvereniging Donar organiseert voor de kinderen van 9 t/m 12 jaar een basketbalkamp in de
voorjaarsvakantie. Dit kamp wordt gratis aangeboden. De inschrijfdatum is verlengd, zolang er nog plekken
beschikbaar zijn. Zie voor meer informatie het ouderportaal onder documenten.
3. Op 28 januari vindt er een baby, peuter en kleutermarkt plaats in de bibliotheek van Assen. Deze markt is van
11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie zie het ouderportaal onder documenten.

Agenda
16 t/m 26 januari
18 januari
31 januari
2 februari
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