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Hiep, hiep hoera!
Gefeliciteerd aan de
jarigen!

Met elkaar maakten we een prachtige wandeling waarin
het kerstverhaal werd uitgebeeld en beleefd. We genoten
van een mooie avond. Heel veel dank aan een ieder die
deze avond mogelijk heeft gemaakt!

Kalender
16 januari
Maandviering groep 7/8
15 jan – 2 februari Middentoets Cito
16 januari
“Doe-iets-lekkers-aan-jevoeten-dag"
24 januari
Voorleesontbijt
5, 6 februari
Oudergesprekken groep 1/2

11 jan. Wouter H gr.8
12 jan. Xavier gr. 4
14 jan. Raven gr. 1
17 jan. Willemijn gr.7
25 jan. Benthe gr. 1
25 jan. Joëlle gr. 8
26 jan. Bijou gr. 3
27 jan. Nikkie gr. 3
29 jan. juf Carine
4 feb. Toby gr. 4

Kind op maandag
Er verandert veel, in de verhalen van deze periode. ‘Gewone’ vissers worden leerlingen van Jezus, zieke
mensen worden beter, planten gaan groeien en stormen komen tot rust. De verhalen laten zien dat alles
ten positieve kan veranderen. Aan het begin van een nieuw jaar geeft dat hoop en vertrouwen.

Welkom aan alle nieuwe leerlingen!
In groep 1 mogen wij Mees en Krijn verwelkomen. Joni en Bram zijn aan het wennen op school en zullen
in februari en maart gaan starten. Natnael (groep 2), Milkyas (groep 4) en Fithawit (groep 6) zijn deze
week bij ons op school gestart. Zij zullen ’s middags de lessen bij ons op school volgen, ’s ochtends gaan
zij naar de TEC in Zierikzee.Van harte welkom allemaal en een fijne tijd op ODW toegewenst.

Voorleesontbijt
Woensdag 24 januari starten de Nationale voorleesdagen. De kinderen mogen die dag met een eigen
ontbijtje en in pyjama naar school komen. We ontbijten dan in de klas met elkaar en luisteren naar een
leuk voorleesverhaal dat door ouders op bijzondere wijze zal worden verteld of uitgespeeld.

Oudergesprekken groep 1/2
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen binnenkort het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Op
maandag 5 en dinsdag 6 februari staan de oudergesprekken ingepland, u ontvangt hiervoor in de loop
van deze week een uitnodiging van juf Cindy via ons Parnassys systeem.. Als u echt niet kunt op het voor
u ingeplande tijdstip kunt u dat aan haar laten weten.

Cursus meester Alois en PO Raad juf Cindy
Meester Alois is gestart met een cursus rondom “beelddenken”. Vandaag had hij zijn eerste trainingsdag.
In totaal zijn er vier bijeenkomsten. Op deze dagen zal hij vervangen worden door meester Arjan.
Juf Cindy volgt aanstaande maandag 15 januari een training van de POraad in Utrecht over
Kwaliteitszorg en zal die dag niet op school aanwezig zijn.

Kinderraad
Op dinsdag 16 januari organiseert de Kinderraad de “doe-iets-lekkers-aan-je-voeten-dag”. Alle kinderen
mogen die dag op hun sokken of sloffen in de school lopen, maar ook voetbalschoenen of turnschoentjes
zijn prima. Skeelers, of iets met wieltjes is vanwege de vloerbedekking binnen helaas niet toegestaan.

Cito toetsen
De komende weken starten alle kinderen met het maken van Cito toetsen. Deze toetsen zijn bedoeld om
de voortgang van de kinderen te meten. De toetsen worden afgenomen in drie weken tijd, zodat er een
goede spreiding is. Wij leren de kinderen dat toetsen instrumenten zijn voor de leerkracht om de kinderen
verder te kunnen helpen. We vinden het belangrijk dat de kinderen ontspannen aan de toets kunnen
beginnen, daarom leggen wij hier niet teveel nadruk op. Wel is het uiteraard belangrijk dat de kinderen
goed uitgerust op school komen. Wilt u er rekening mee houden dat u afspraken voor logopedie, tandarts
e.d. zoveel mogelijk buitenom deze weken inplant, of na schooltijd?

Voor schooltijd
Voor de kleuters gaat de voordeur om 8.20u. open. Wij vragen de andere kinderen (ook de broertjes en
zusjes van de kleuters) om buiten te wachten tot de bel gaat. De tassen met eten en drinken mogen de
kinderen dus tot die tijd bij zich houden.

Dorpsvisie
Mogelijk heeft u al gehoord over de ideeen van de dorpsraad om te komen tot een nieuwe dorpsvisie. Ze
hebben wensbrieven verspreid waarop wensen voor de dorpskern in 2018 kunnen worden vermeld.
Daarnaast trekken zij met een ideeënbak(fiets) door de vijf kernen om een ‘bakkie’ te doen en het
gesprek aan te knopen. Vanmiddag stond de bakfiets bij onze school en mochten ouderen en jongeren
vertellen over hun wensen en ideëen. Bent u niet benaderd en heeft u goede plannen voor BurghHaamstede? Op www.dorpsraadburghhaamstede.nl vindt u meer informatie.

Aemstie
Op zaterdag 27-01-2018 vindt om 13.00 uur de kindermusical Sprookjesconcert on tour plaats. Als je een
mooie poster op A3 of A4-formaat inlevert op school (bij juf Marja) dan maak je kans op een vrijkaartje
voor deze musical. Je kunt een poster inleveren voor 20-01-2018.

Schaaktoernooi
Een aantal jaren hebben er vanuit onze school teams meegedaan met het schaakkampioenschap voor
basisscholen op Schouwen-Duiveland. Dit jaar is de speellocatie de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee
en vindt het toernooi op woensdagmiddag 14 februari 2018 vanaf 13.45 uur tot circa 17.00 uur plaats.
Ook al wordt er na schooltijd geen schaakles meer op school gegeven, er zijn misschien toch nog
enthousiaste schakers die aan dit toernooi mee willen doen. Kan uw zoon/dochter schaken en heeft het
belangstelling om mee te doen met dit toernooi? Meester Alois wil proberen een (of meerdere) team(s) bij
elkaar te krijgen. Als een team op de eerste of tweede plaats eindigt, mag het meedoen met het
provinciale kampioenschap op zaterdag 17 maart 2018 in Terneuzen. Bij belangstelling graag voor 19-01
een mailtje naar ademunck@radarscholen.nu.

Schoolplein
Jammer genoeg is er in de kerstvakantie aardig wat kapot gemaakt op ons schoolplein. En dat terwijl we
net zijn begonnen met het maken van de buitenklas om onze leerlingen nog meer van ons mooie plein te
laten profiteren. De moestuin is onder handen genomen evenals een aantal hekjes die helemaal kapot
zijn gemaakt. Dat er pompoenen kapot waren getrapt en een plant uit de tuin was getrokken maakt hen
echt boos.De kinderen waren er echt ontdaan van. We horen dat jongeren over het hek klimmen en
soms zelfs op het dak lopen. Als u in de avond- of weekenduren of in vakanties jongelui op het
schoolplein ziet, willen wij u vragen om de politie te waarschuwen.

