Weekbrief

20 januari 2017

Jarigen van de week
De komende week zijn jarig: Sven en Lydia uit de groep 1/2b en Hasone uit groep 8.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Waar ben je mee bezig? (23 januari t/m 10 februari)
We spreken met de kinderen over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de
zin en onzin wat mensen doen.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Maria en Martha, de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10) en de schat in de
akker en de parel van de koopman. (Mattheüs 13)

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. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de juiste
luisterhouding.

Broertje
Wij willen Elaine uit groep 1/2 en haar familie van harte feliciteren met de geboorte van haar
broertje. Wij wensen jullie een mooie tijd samen toe.

Een boek over hoog sensitieve kinderen
Namens deze weg willen wij de moeder van Wendy en Babette bedanken voor het liken van
een actie op Facebook. Hierdoor heeft zij voor onze school dit interessante boek met
praktische tips gewonnen.

Citotoetsen
Afgelopen week zijn de kinderen gestart met de Citotoetsen. Tijdens deze toetsen laten de kinderen zien, wat zij de
afgelopen maanden geleerd hebben. De kinderen krijgen een toets van lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen.
Aankomende week zullen deze toetsen verder afgemaakt worden. De uitslagen zullen, aan de hand van een grafiek,
tijdens het voortgangsgesprek besproken worden. Deze grafiek geeft de ontwikkeling van
de afgelopen jaren weer. Zodra alle gegevens verwerkt zijn, zullen de kinderen de uitslag
van de leerkracht persoonlijk te horen krijgen.

De Griepgolf
Ondanks de twee weken kerstvakantie zijn wij nog niet af van de griepgolf. Veel kinderen
hebben helaas de griep te pakken. Deze kinderen hebben niet de Citotoetsen kunnen
maken. Zodra zij volledig hersteld zijn, maken deze kinderen de toetsen. Zij krijgen net
zoveel tijd en mogen op een rustige plek buiten de groep de toets maken.
Ook hebben sommige collega’s de griep gekregen. Het was afgelopen week niet altijd
mogelijk om een invaller te vinden. In het uiterste geval moet er een groep thuisblijven.
We proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.
Wij zullen naast het gebruik van WhatsApp ook via de mail weer melden of er een invaller beschikbaar is.
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Rapport
We zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw rapport. Voor de
voorjaarsvakantie wordt het rapport aan uw zoon of dochter meegegeven. Via een document op het ouderportaal,
willen wij u alvast laten zien wat u kunt verwachten voor de groepen 3 t/m 8. De onderbouw krijgt een uitdraai van
het OVM (Ontwikkelingsvolgmodel) mee naar huis.
Naast dit overzicht krijgt u de grafiek van de toets resultaten van Cito mee. Ook worden er een paar werkjes van uw
kind in het rapport gedaan. We zijn bezig met het maken van een nieuwe voorkant. Mocht u goed kunnen
ontwerpen en lijkt het u leuk om dit samen met ons vorm te geven, dan kunt u dit melden bij juf Lianne van groep 6.
Zij is op maandag t/m woensdag aanwezig.

Sportclinics
Op tijd naar bed, gezond eten en goed bewegen zijn drie belangrijke
facetten om goed te kunnen ontwikkelen. Gezond eten stimuleren wij
door als school mee te doen met schoolfruit. Daarnaast zijn wij op
verschillende manieren bezig om het sporten te stimuleren.
Met behulp van de vader van Ezra uit groep 3 hebben wij verschillende
sportverenigingen bereid gevonden om een clinic te geven. Afgelopen
week werd er gevoetbald door LTC en gedanst door Malu Dance
Company. De kinderen genoten en verlieten de lessen met rode hoofden.
Op het ouderportaal onder documenten vindt u een lijst met daarop de verschillende verenigingen die de komende
periode een clinic komen verzorgen. Mocht u nog een vereniging kennen die dit ook zou willen doen, dan kunt u dit
melden bij de directie. Wij zullen deze lijst actueel houden.

Volleybal
Woensdag heeft groep 7/8 en kinderen van de taalklas bovenbouw
meegedaan aan een volleybaltoernooi. De kinderen waren erg enthousiast
en hebben heel goed hun best gedaan. Jammer genoeg hebben zij de finale
niet gehaald, maar dat mocht de pret niet drukken. Volgende week is het de
beurt aan de groepen 5 en 6.

Prijsvraag
Het duurzaamheidscentrum heeft een onderwijsprijs voor
duurzaamheid bedacht. De winnaar krijgt 500 euro om zijn idee ook
daadwerkelijk te kunnen realiseren. Als school willen wij graag kijken of
wij een idee kunnen inbrengen op het gebied van bewegen en
gezondheid. De leerlingenraad zal dit onderdeel meenemen naar de
groepen, maar misschien heeft u ook een heel goed idee! U kunt ideeën
mailen naar delichtbaak@cogdrenthe.nl Voor het volledige
informatieformulier zie hiervoor het ouderportaal onder mijn
documenten.

Agenda
23 t/m 27 januari
31 januari
2 februari
6 februari
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