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Wat staat er in januari 2016 op het programma:
Januari:













6 januari :
6 januari:
6 januari:
11-13 januari:
11 januari:
12 januari:
13 januari:
16 januari:
20 januari:
25 januari:
26 januari:
27 januari:

luizencontrole
bieb
open meespeelochtend
invaller voor Lotte
KMR-vergadering 19:30 Den Nul
OR-vergadering 15:00
open meespeelochtend
open dag 10:30-12:00
bieb
gastles groep 7/8 Kindertelefoon
koffieuurtje Claudia
informatieavond over voortgang komend schooljaar
19:30 op de Holsthoek in Den Nul

Van Rita:
Graag wil ik u namens het team allemaal een heel gelukkig en gezond 2016 wensen.
Hopelijk heeft u, net als wij, een heerlijke kerstvakantie gehad. Een basis om weer met frisse
moed te beginnen.
De komende tijd zal ook in het teken staan van de midden toetsen Cito.
We willen u vragen daar niet teveel nadruk op te leggen bij de kinderen. Ze zijn toch nog wel
eens gespannen, terwijl dat zeker niet nodig is.
We geven de kinderen zelf aan, dat ze deze toetsen vooral ook doen voor de juffen, om te
bekijken waar zij nog aandacht aan moeten besteden.
Liesbeth is al een poosje uit de running. We willen haar van harte beterschap wensen.
Totdat Liesbeth terug is zult u andere gezichten op school zien. We proberen zoveel mogelijk
dezelfde invaller, of invalster te krijgen. Dat geeft de kinderen ook wat meer rust.
Verder wil ik u erop attenderen dat we op zaterdag 16 januari van 10.30 tot 12.00 uur OPEN
DAG hebben op school. U krijgt daar deze week meer informatie over.
Op naar de volgende weken!!!

Regel van de maand:
Niemand lacht uit!
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Nieuwtjes groep 1-2-3:
Groep 1-2-3 zijn begonnen met het thema: de fiets. Het zou leuk zijn als u daar thuis ook wat
aandacht aan wilt besteden. De nadruk zal met name gelegd worden op veilig de weg op.

Nieuwtjes groep 4-5-6:
De kerstvakantie is voor veel leerlingen een heel fijne vakantie.Het maken van uitstapjes,
lekker eten met Kerst en niet vergeten het vieren van Oud en Nieuw. Het nieuwe jaar lacht
ons weer toe en we gaan er weer tegenaan! Naast het gewone werk en de daarbij
behorende toetsen hebben we aan het eind van deze maand de Cito.
Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Ik ben DOM
Bij de gymnastiek gaan we de komende tijd leren om DOM te zijn. Dit hebben we al goed
geoefend bij de eerste gymles dit jaar bij het ringzwaaien. Om de beurt help je de
ringzwaaier door DOM toe te passen:
- Dichtbij
- Onderkomen
- Meebewegen
Zo kan iedereen veilig meedoen en gebeuren er (hopelijk) geen ongelukken.

Spreekbeurten
Het is weer tijd voor de spreekbeurten! Voor de vakantie hebben we de eerste over
computers al gehad en dit jaar zijn we begonnen met spreekbeurten over roken en Adolf
Hitler. Sommigen vinden het erg spannend om voor de groep te staan en anderen vinden het
weer lastig om een presentatie te maken. We geven elkaar tips en tops en leren heel veel
van elkaar.
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Nieuwtjes groep 7-8:
Groep 7 en 8 hadden voor de vakantie het doel gesteld om 3501 punten te verzamelen.
Deze punten konden ze verdienen met o.a.: raadsel van de dag oplossen, woordenrace
woorden lezen, dagdictee, computerwerk. Punten verliezen konden ze ook door o.a.:
huiswerk vergeten te maken, niet netjes gedragen, spullen niet opruimen. Alle kinderen
hebben ontzettend hard gewerkt en hebben voor de vakantie het doel gehaald! De beloning
is dat de groep dit jaar een keer een bezoekje gaat brengen bij de politie.
In dit nieuwe jaar is het nieuwe doel al gesteld. Voor de voorjaarsvakantie willen de kinderen
in totaal 7543 punten halen. Wanneer ze dit halen willen ze als beloning een hele ochtend
een speurtocht lopen en het spel Triviant met eigenbedachte vragen spelen. Het wordt nog
wel spannend of ze het gaan halen!
En dan natuurlijk de jarigen:
In januari zijn jarig:
 17 januari
 19 januari
 29 januari

Femke Jacobs
Mathijs van Zetten
Thijn van Zetten

Van harte gefeliciteerd!
En we wensen jullie natuurlijk een heel fijne dag!
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