januari 2017
Inhoud:

Sociale emotionele ontwikkeling/KiVa
In de groepen hebben we het nu over thema 5;
Pesten en ander vervelend gedrag.

Kind op maandag
Sociaal emotionele ontwikkeling/KiVa
Kerstfeest
Spreekuur
Luizencontrole
Cito LVS in groep 2 t/m 8
MR vergadering
KSG groep 1 t/m 4
Schoonmaakavond
Voorleeswedstrijd
Snappet
Vrijwillige ouderbijdrage
Oproep leesmoeder
Bijlage
Noteert u alvast

Hoe herken ik het dat iedereen het fijn heeft op
school?

Kerstfeest

Met elkaar, school,
zondagsschool
en
kinderdienst van de
kerk,
gaan
we
vanavond
een
prachtige kerstfeest
vieren waarin het
thema LICHT centraal
staat!

Kind op maandag
In januari en februari lezen we verhalen uit het
evangelie van Lucas. Jezus laat zien wat het betekent
dat God naar mensen omziet. Zieke mensen worden
beter, dingen gaan anders dan je verwacht had. Zo
komt Gods koninkrijk dichterbij.

Kerstvakantie

*Week 2 – 9/1 – 13/1
Hij is bijzonder – Lucas 2:21 -52
*Week 3 – 16/1 – 20/1
Het begint - Lucas 3: 1-18 + 21-22, 4:14-21
*Week 4 – 23/1 – 27/1
Dat is beter – Lucas 4: 31-40
*Week 5 – 30/1 – 3-2
Ongelooflijk waar – Lucas 5: 1-11, 17-26

De kerstvakantie duurt van zaterdag 24 december t/m
zondag 8 januari 2017. De kinderen gaan vrijdag 23
december de hele dag naar school.
Op maandag 9 januari 2017 hopen we iedereen weer
te begroeten op school.
We hopen dat jullie allemaal heerlijk uitgerust zijn en
vol positieve energie aan het nieuwe kalenderjaar
2017 kunnen beginnen.
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Schoonmaakavond
Spreekuur
Op maandagavond 30 januari wordt vanaf 19.00 uur
de schoonmaakavond gehouden. U ontvangt nog een
rooster van de activiteitencommissie.

Op maandag 9 januari kunt u vanaf 16.00 uur gebruik
maken van het spreekuur. Dit geldt voor alle groepen.

Luizencontrole

Voorleeswedstrijd

De kinderen krijgen hun luizenzak voor de
kerstvakantie mee naar huis
zodat u deze in de vakantie
kunt wassen en herstellen
wanneer dit nodig is. De
kinderen kunnen hem op
maandag 9 januari weer
schoon en heel mee naar
school nemen. Is de luizenzak
niet meer te herstellen dan
kunt u een nieuwe luizenzak op school kopen voor
€ 2,00.
De volgende luizencontrole zal op de eerste woensdag
na de kerstvakantie zijn, 11 januari 2017.
We vragen u om aan het eind van de kerstvakantie het
hoofd en van uw kind(eren) te controleren en het haar
(met een netenkam) te kammen. Op de site
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/ is veel
informatie te vinden over hoofdluizen en de
bestrijding ervan. Het moet toch mogelijk zijn om onze
school luisvrij te krijgen!

Nadat iedereen in groep 8 prachtig had voorgelezen
uit een zelf gekozen boek, volgde op 29 november de
schoolwedstrijd. Opnieuw werd er door vijf kinderen
super mooi voorgelezen. De jury, Janke Bosma en
Doutsje Jansma, heeft Eline IJpma uitgekozen om onze
school in februari te vertegenwoordigen tijdens de
volgende voorleesronde in de bibliotheek in Burgum!

Snappet
In groep 4 en 5 zijn de kinderen begonnen met het
verwerken van de rekenlessen op Snappet. De
kinderen en de leerkrachten zijn heel enthousiast.
Ondertussen verwerken ze ook de spellingslessen op
Snappet. In het volgende schooljaar gaan de kinderen
in de groepen 6 en 7 starten met het werken op
Snappet.

Cito LVS in groep 2 t/m 8
Van 16 – 27 januari zullen in groep 8 de Cito-toetsen
worden afgenomen. Voor groep
8 zullen dit de laatste toetsen zijn
voor het Leerlingvolgsysteem van
de
school
én
voor
de
Plaatsingswijzer.

Vrijwillige Ouderbijdrage
Ieder schooljaar vragen we u om een vrijwillige
ouderbijdrage. De Medezeggenschapsraad en de
Schoolraad hebben het bedrag vastgesteld op € 20,00
per kind. Veel ouders hebben dit bedrag al
overgemaakt, waarvoor hartelijk bedankt. Hebt u het
bedrag nog niet overgemaakt, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk overmaken op rekeningnummer
NL23 RABO 0320 9016 37 ten name van PCBO inz. De
Wrâldpoarte onder vermelding van ‘ouderbijdrage’ en
de naam/namen van uw kind(eren)?
U ontvangt hiervoor niet een aparte nota. Van dit
bedrag
worden
o.a.
het
sinterklaasfeest,
sinterklaascadeaus voor de kinderen uit groep 1 t/m 4,
het kerstfeest, het dorpsfeest e.d. bekostigd.

Van 23 januari – 3 februari worden in de groepen 2
t/m 7 de Cito-toetsen afgenomen.

KSG dienst groep 1 t/m 4
Op 29 januari is er om 13.45 uur in de Andreastsjerke
de Kerk School Gezinsdienst voor de groepen 1 t/m 4.
Het thema in deze dienst is “Dat is beter” en wordt
geleid door dominee Kroon.
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Oproep leesmoeder
Wie kan op de maandagmiddag, van 13.15 – 13.45 uur
leesmoeder bij ons op school zijn? U leest met één
kind gedurende een half uur. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met juf Tessa.

Bijlage
Nieuws vanuit groep 4.
Noteert u alvast
Spreekuur 16.00 – 17.00 uur
6 febr.
(hiervoor graag een afspraak maken)
Rapport mee
16 febr.
Voorjaarsvakantie
20 – 24 febr.
Opening project
27 febr.
Met een vriendelijke groet, namens het team,
Linda Verhaag en Anja Algra

Tot slot wensen we u goede kerstdagen en veel
mooie momenten voor 2017!!
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