Weekbrief

3 februari 2017

Jarigen van de week
De komende week zijn jarig: Sergio uit groep 1/2, Rana uit groep 3 en Jalyssa 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.
Tevens staat het leren omgaan met gevoelens deze week centraal.

Vervanging
Afgelopen weken waren er helaas veel kinderen ziek, maar ook verschillende leerkrachten. We doen ons best om
een invaller te regelen. Echter zijn er weinig tot geen invallers beschikbaar. Ondanks de tijdelijke aanpassing van de
wet Werk en Zekerheid. Dit is een landelijk probleem. Hierdoor zijn wij jammer genoeg soms genoodzaakt om een
groep naar huis te sturen. Via WhatsApp en Mijn School zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Voortgangsgesprekken
Donderdag 16 februari krijgen de kinderen hun rapport om 15.15 uur mee naar huis. In de eerste week na de
voorjaarsvakantie zullen de voortgangsgesprekken plaatsvinden. In deze week willen wij graag met alle
ouder(s)/verzorger(s) spreken over het afgelopen half jaar. Wij adviseren u om uw kind vanaf groep 3 bij het gesprek
aanwezig te laten zijn. Het gaat immers over zijn/haar ontwikkeling. Vanaf maandag 13 februari krijgt u een
uitnodiging via de mail om u in te schrijven voor deze gesprekken.

Ouder-kind workshop
Afgelopen donderdag vond de eerste ouder- kind workshop plaats. Zes kinderen
hebben met hun ouder/verzorger vogelvoer
gemaakt.

Weekopening groep 3
Maandag 6 februari verzorgt groep 3 de
weekopening. U bent hier van harte voor
uitgenodigd. We beginnen om 8.30 uur in het
speellokaal.

Agenda
6 februari
8 februari
20 febr. t/m 24 februari
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