Kalender
7 februari

Logopedie inloop 12.30u

8 februari

Inloopochtend va. 08.30 uur

12 februari
13 februari

Inloopmiddag va. 13.15 uur
Maandviering groep 5/6

15 februari
19–25 februari
26 februari

Radar studiedag juf Carine en
juf Cindy in Zierikzee
Voorjaarsvakantie
Kriebelcontrole

27 februari

VO-advies gesprekken gr. 8

Nieuwsbrief
Februari 2018
Hiep, hiep hoera!
Gefeliciteerd aan de
jarigen!
10 februari – Elin gr. 4
16 februari – Janna gr. 6
17 februari – Joni gr. 0
17 februari – Robin gr. 5
3 maart – Anouskha gr. 8
6 maart – Daphne gr. 7

Kind op maandag
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad zaait,
op de ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een
mosterdzaadje: dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen schuilen.

Tevredenheidspeiling
Via ons volg- en administratiesysteem Parnassys ontvangt u vandaag een mailtje met daarin een link naar
de Oudertevredenheids vragenlijst. Middels deze lijst willen we graag weten hoe u denkt over onze school.
Zo worden er vragen gesteld over bijvoorbeeld het leefklimaat, het leerstofaanbod en de cultuur op school.
U heeft tot volgende week vrijdag de tijd om deze vragen te beantwoorden. We zouden het super fijn
vinden als u dit wilt doen. De resultaten zullen we in een van de volgende nieuwsbrieven publiceren. We
hopen op een hoge respons, zodat we ook echt een representatief beeld krijgen.

Bootcamples elke donderdag 16-17 uur

Deze foto’s zeggen genoeg, toch? Jullie zijn van harte welkom om een of
meerdere keren mee te sporten. Het is echt superleuk. Een aantal
leerkrachten hebben de smaak helemaal te pakken en ‘planken’ zelfs elke
ochtend in de klas. Er is een juf die dit al 3 minuten kan volhouden!
Wie zou dat zijn?
Stemformulieren 5GDM
Donderdag krijgt uw oudste zoon/dochter een stemformulier in een envelop mee naar huis. Hiermee kunt u
aangeven of u wel/niet wilt overstappen in augustus 2018 naar het vijf-gelijke-dagen-model. Bij het
formulier vindt u ook een begeleidend schrijven waarbij de spelregels worden uitgelegd. Vanaf donderdag
staat er een brievenbus klaar in de hal van de school. We ontvangen graag van u allen een reactie.

Over
We hebben een eenvoudig koffiezetapparaat over op school. Wilt u deze wel hebben? Graag woensdag
ophalen bij juf Marja.

Voortgezet Onderwijs Adviesgesprekken
Op dinsdag 27 februari vinden de Adviesgesprekken plaats voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders
over de voortgezet onderwijsrichting die zij mogen gaan volgen. Al bij het eerste rapport heeft juf
Stephanie aan de leerlingen een tijdelijk advies gegeven. Het vervolgadvies is een advies van het hele
team aan de leerlingen, waarbij de ontwikkeling van groep 1-8 is meegenomen evenals de toetsresultaten,

de werkhouding en de doorgemaakte ontwikkeling in de afgelopen jaren. We starten dinsdag de 27e om
15.30 uur. Via juf Stephanie ontvangt u een uitnodiging met een tijdstip. Als u een voorkeur heeft voor juist
het begin of het einde van de middag, dan hoort juf Stephanie dat graag voor maandag 12-02, zodat u
uiterlijk dinsdag 13-02 hoort wanneer u aan de beurt bent.

Stank bij de jongenstoiletten
We hebben er al vaak over gesproken en geschreven. De stank bij de
jongenstoiletten in de gang van groep 3-4-5-6. Elke dag is het weer mis en
lijkt er flink naast de wcpot te worden geplast. We willen nogmaals vragen
aan ouders van jongens om hen ook thuis te leren zitten bij het plassen.
We vinden het vies en willen er alles aan doen om dit stankprobleem snel
op te lossen. Er zijn al offertes aangevraagd voor een nieuwe vloer. Maar
als we niets aan de oorzaak doen, gaat die nieuwe vloer ook weer stinken.
Juf Amy is op zoek naar goede tips en ideetjes om dit wcprobleem op te
lossen. Als u tips heeft? Laat maar aan haar weten, dan gaat ze er verder
mee aan de slag! Alvast veel dank!

Groep 7-8 is hier bezig met
een leuk bewegingsspelletje
op het plein.

