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Adoptie:
In schoolweek 15 hebben we € 35,10 opgehaald
voor 3 adoptiekinderen.

Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Op Maandag 19 januari verschijnt de volgende editie.
Allereerst willen wij u een prettig nieuw jaar wensen!
In de kerstvakantie werd op 27 december een zusje geboren bij Lonne (gr 4) en Flint

Kind op maandag:

van den Bos (gr 2). Zij heeft de naam Fabi gekregen. Wij willen de hele familie van

Waar ben je veilig?
Mattheüs 2:1-23
Jezus’ naam betekent: redder. Maar koning
Herodes wil niet dat mensen gered worden.
Daarom moet de pasgeboren redder eerst
zelf gered worden. Zijn vader en moeder
nemen hem mee naar Egypte, daar zijn ze
veilig.

harte feliciteren met de geboorte van dit wondertje!
De vakantie is voor iedereen, voor zover wij weten, rustig verlopen. Wij zijn dan ook
blij dat wij iedereen weer op school mochten verwelkomen vanochtend.
Met warme gevoelens denken wij terug aan de mooie kerstviering op school. Namens
de kinderen willen wij iedereen van harte bedanken voor de heerlijke creaties, het
heeft zeer goed gesmaakt. Wat moet het voor de ouders vertederend zijn geweest
om alle kinderen op het plein te horen zingen. Voor ons was het in ieder geval een
geweldige ervaring om te zien hoe alle ouders en verzorgers op de stadswal stonden.
Vanaf vandaag zal juf Helga Buitelaar de komende tien schoolweken elke groep muziek- en/of dramales geven.

Regel van de week:

Na een maand van vieringen en twee weken vakantie is het weer tijd om ons te richten op de
basis: het onderwijs.

Kinderen en hun sociale talenten:
Samen spelen/werken!
Activiteiten:
Di 06/01: Luizencontrole
Wo 07/01: Gymnastiek groep 1/2
Di 13/01: Informatieavond groep 8
Wo 14/01: Oudercommissie Overleg | 19.00 uur

Ontwikkelingen voor de komende weken:
Vanuit het samenwerkingsverband zal onze school op maandag 12 januari worden
gevisiteerd door een aantal directeuren en IB’ers van andere scholen. Het doel van
deze visitatie is om te kijken hoe scholen in staat zijn om passend onderwijs handen
en voeten te geven. Naar aanleiding van dit bezoek zullen zij ons feedback geven,
waar de school verder mee kan.
Voor de vakantie hebben een krappe 50-tal ouders/verzorgers het tevredenheidsonderzoek ingevuld, hiervoor dank. De komende weken zullen wij de uitkomsten hiervan analyseren.
Samen met de uitkomsten van de visitatie zullen deze resultaten gebruikt worden
voor het nieuw op te stellen schoolplan. Dit is een plan waarin de school een ambitie
schrijft waar het over vier jaar wil staan. Waar moet er de komende vier jaar aan gewerkt worden?
Verder zullen wij ons, samen met Expertis, gaan verdiepen in het aanbieden van begrijpend luisteren en begrijpend lezen.
Mededelingen uit:
Groep 1 en 2:

- Wij zoeken kleden/lakens/dekbedden voor het buitenspelen.
- Woensdag 07 januari zullen wij weer starten in de gymzaal aan het
Heerenlaantje.

Groep 2:

- Juf Esther Korevaar is weer begonnen. Zij zal werken op de maandag en de dinsdag. De andere dagen is juf Regine er.

Groep 6:

- Vanaf deze week verzamelen wij op vrijdagmiddag in school,
voordat wij naar de gymnastiek gaan.

Groep 8:

- Dinsdagavond 13 januari staat er een informatieavond gepland
over het voortgezet onderwijs. U ontvangt hiervoor een aparte
uitnodiging.

Afwezige Medewerkers:
Do 15/01: Dhr. Niels Verbaas
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Ma 05/01:
Wo 07/01:
Vr 09/01:
Vr 09/01:

Max van Os (6 jaar)
Els Anne Foppen (11 jaar)
Sylvia Linders (8 jaar)
Mathijs Muilwijk (6 jaar)
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Ma
Di
Do

09/01:
10/01:
12/01:
13/01:
15/01

Louise Phielix (10 jaar)
Dante Watkins (12 jaar)
Indy de Jong (6 jaar)
Madelief Duijs (9 jaar)
Sam Willemse (11 jaar)
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