NIEUWSBRIEF
Maandag 11 maart 2019

jaargang 2018/2019 nr.22

PROJECT SAMEN THUIS IN TAAL
Binnenkort gaat het project Samen Thuis in Taal op ons Spilcentrum van start. Met dit project willen we jonge kinderen van de peutergroepen van Dikkie&Dik en de leerlingen van de
groepen 1 t/m 4 van de school, ondersteunen bij hun taalontwikkeling. Tijdens het project
krijgen kinderen extra taalaanbod, zowel op school als thuis.
Iedere ochtend zijn er van 08.45 tot 10.00 uur vrijwilligers aanwezig die met de kinderen lezen en taalspelletjes doen. In principe kunnen alle kinderen aan het project deelnemen. Wij
zijn erg blij met deze extra inzet voor onze kinderen.
Als uw kind in aanmerking komt voor extra taalondersteuning thuis, krijgt u hierover informatie van de leerkracht. U kunt dan zelf kiezen of u hier gebruik van wilt maken.
Heeft u nog vragen over het project? Juffrouw Josje (leerkracht groep 1A) of ondergetekende vertellen er graag meer over.

WIES IS GEBOREN
Op zondag 10 maart is geboren Wies, dochter van juffrouw Fadi en haar partner Robin en
zusje van Guusje.
Wies is een prachtige baby en met moeder en dochter gaat het prima. Wij feliciteren de ouders heel hartelijk en wensen Wies een lang en gelukkig leven toe.

KIJKOCHTEND WOENSDAG 27 MAART 2019
Woensdag 27 maart wordt er weer een Kijkochtend georganiseerd in de kleutergroepen van
onze school. Uitgenodigd zijn ouders met hun kind van 2 of 3 jaar. Zij zullen voor het schooljaar 2019/2020 een schoolkeuze moeten gaan maken en hun kind aanmelden op een basisschool. De reeds aangemelde leerlingen worden uitgenodigd een kijkje te komen nemen in
de kleutergroepen. De oudste kinderen uit het gezin van onze school krijgen volgende week
maandag 18 maart een poster met een begeleidend schrijven mee naar huis. In dit begeleidend schrijven wordt gevraagd de poster op een goed zichtbare plaats bij u thuis op te hangen. Alvast bedankt hiervoor!

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
Volgende week staat “De Week van de Lentekriebels” weer op het programma. In de bijlage
bij deze Nieuwsbrief meer informatie hierover.
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NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie over de Kinderjury en de mediaukkiedagen.
.

DE OPBOUW OP WIELEN
Woensdag 13 maart(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de vijfde editie van de Opbouw op Wielen. De groepen 3 t/m 8 mogen deze dag weer tijdens de kleine pauze eigen
‘materialen op wielen’ meenemen; rolschaatsen/skates, een skatebord/flowboard, een step
of space scooter (géén fietsen of oxboards).
Het gebruik van deze materialen gebeurt altijd onder begeleiding van een leerkracht, maar
blijft op eigen risico.
Bij deze ‘materialen op wielen’ hoort natuurlijk ook bescherming, zoals knie-, elleboog- en
polsbescherming. Bij onervaren skaters is een helm ook een vereiste. Voor deze bescherming
dient iedereen zelf te zorgen (zie Nieuwsbrief nr. 18!!)
De kinderen uit de groepen 4 t/m 7 worden deze dag om 08.40 uur buiten opgehaald door de
eigen leerkracht en zij begeleiden de kinderen met “het parkeren” van de materialen op de
nieuwe plaats, namelijk buiten bij de inham van het kleuterplein.
De leerlingen van groep 3 mogen om 08.35 uur met hun ouders naar binnen, de eigen leerkracht staat in de hal om de materialen buiten op de juiste plek te zetten.
De groepen 7B en 8 zetten hun materialen wél gewoon bij hun klas in
de BOR. Ook de kleinere materialen kunnen gewoon naar de eigen klas
worden meegenomen.
Let op!! Er mag géén gebruik worden gemaakt van de materialen op
wielen voor en na schooltijd, dit in verband met de veiligheid en drukte op de speelplaats.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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