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Nieuwe boeken
Van het geld van de lege flessen zijn er weer nieuwe boeken gekocht. Helemaal in het teken van de
winter! Voor de kinderen van de onderbouw:
- De sneeuwman en de sneeuwhond (met de karakters van de film: ‘De sneeuwman’
- Kikkers warme winterboek van Max Velthuijs
- De ongelooflijke Ravi Ravioli van Jozua Douglas, dit voor de bovenbouw
Goed begin van het nieuwe jaar! Er kunnen weer volop lege petflessen worden ingeleverd op school. Er
staat een mooie kast bij de kleuteringang waar de flessen precies inpassen 😊
Overigens zamelen wij ook batterijen en inktcartridges in. Ook deze passen mooi in de kast.
Bezoek schoolverlaters aan het RSG
Morgen, dinsdag 16 januari, bezoeken de (aanstaande) schoolverlaters met elkaar en met één hunner
leerkrachten de RSG. Daar volgen zij een kennismakingsprogramma.
De schoolverlaters vertrekken om 8.25 uur op de fiets (hun eigen fiets ☺) met Wim naar de RSG.
Kinderen die gemakkelijker direct naar het RSG kunnen gaan hoeven niet eerst helemaal naar school te
fietsen. Wij verwachten die kinderen rond 8.35 uur bij het toegangshek van de RSG.
We fietsen naderhand gezamenlijk weer naar school.
Hoofdluis
Vorige week is de hoofdluiscontrole van start gegaan – een enkeling is al door Ellen, de hoofdluiscontrolecoördinator, gebeld met het verzoek om het haar van hun kind extra te controleren.
De controle van afgelopen week verliep goed – wel melden wij dat het een pilot betrof; naar aanleiding
van de bevindingen kan het concept-protocol dat in ontwikkeling is nog worden aangepast. Pas daarna
wordt het door het bestuur vastgesteld; ook zal worden meegenomen dat de ouders met klem zal worden
verzocht hun kind mee te laten doen aan de controle, al zal er altijd, gezien de wet, sprake blijven van
vrijwilligheid.
Verslag
Eind volgende week ontvangt u van uw kind het eerste verslag van dit schooljaar. Daarbij zijn niet alle
toetsuitslagen ‘meegenomen’. Niet erg, want voor het weergeven van onze bevindingen, ervaringen en
observaties van uw kind zijn de toetsuitslagen niet een uitgangspunt. Zo kan een kind ‘laag’ scoren op de
toets door andere omstandigheden dan “iets niet kunnen”. Doordat wij in de groep goed naar het kind
kijken tijdens het werken, weten wij over het algemeen heel goed wat uw kind wel en (nog niet) kan.
In het verslagmapje (heeft u die thuis nog?) zit een formulier waarmee u een gesprek kunt aanvragen. Niet
iedereen wordt namelijk automatisch uitgenodigd, deze keer.
Losse tegels
Op het MB-TB-BB-plein liggen een aantal stoeptegels los. Vervelend, natuurlijk. Een aantal ouders heeft
ons dit gemeld, en inmiddels zijn er stappen ondernomen om het euvel te laten verhelpen.
Maar voorlopig: oppassen, dus!
Kennismaking kleuterbouw-B
Vorige donderdagavond troffen de leerkrachten van kleuterbouw-B, Wim en een aantal ouders elkaar om
met elkaar van gedachten te wisselen over de gang van zaken in deze klas. Maar bovenal is er kennis
gemaakt met Linda en Mary.

Wij kijken terug op een prettig gesprek, dat op sommige punten veel helderheid bood. Ook kwamen de
ouders met leuke ideeën, die we serieus gaan oppakken. Doel van deze ideeën was vooral het (nog) beter
betrekken van de ouders bij het groepsgebeuren.
We plannen met elkaar nog een kennismakingsavond voor de ouders van de middenbouw – nu juf Nienke
voorlopig wordt vervangen door Marieke Botman is er behoefte bij de ouders van deze groep om haar te
leren kennen, en dat is logisch. Hou deze nieuwsbrief dus in de gaten, evenals uw schoolapp.
Schoolzwemmen
Op maandag 29 januari a.s. is er de zogenaamde ‘survival’ zwemles. Dit betekent met je kleren
aanzwemmen 😊 U ontvangt daar later nog wat nadere informatie over.

