Nieuwsbrief donderdag 16 januari 2020.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●

21 januari
22 januari
22 januari
23 januari
24 januari
30 en 31 januari
3 februari

Vergadering schoolcommissie en MR
Start nationale voorleesdagen
Excursie groep 1/2 naar de apotheek
Bibliobus
Leerlingenraad
Staking: school is gesloten
10-minutengesprekken groep 1 en 2

Nieuwe jaar:
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2020. We willen u via deze weg het beste
wensen voor het nieuwe jaar.
Cito toetsen:
De komende periode staan de cito midden toetsen weer op de planning. Midden februari
ronden we deze af en in het tweede rapport zullen we de resultaten hiervan met u delen.
Staking 30 en 31 januari:
Zoals eerder aan u in een mailbericht is meegedeeld, zal de school op donderdag 30 en
vrijdag 31 januari gesloten blijven. Bij Kibeo zijn ze nu aan het inventariseren welke
kinderen gebruik willen maken van de opvang. Morgen hopen wij u hier meer duidelijkheid
over te bieden.
Schooldisco:
De schooldisco was vorige week weer een daverend succes. Samen met DJ Remco gingen
de beentjes weer van de vloer. We willen de oudervereniging bedanken voor de
organisatie.
Kibeo algemeen
●

Wij hopen dat jullie allemaal een leuke vakantie hebben gehad met fijne
kerstdagen en een goede jaarwisseling! We kunnen weer fris van start!

Dagopvang
●

Wij zijn na de kerstvakantie begonnen met het thema ‘’Hatsjoe’’. Op school zijn
ze ook bezig met het thema ‘’Ziek zijn’’ waardoor we ook af en toe op school te
vinden zullen zijn. Op het KDV hebben wij een doktershoek gemaakt, een
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●

●

thematafel met boekjes over ziek zijn, medicijnendoosjes en Puk die ziek is.
Wij hebben Puk geholpen met zijn neus snuiten, hebben een dokters muts
gemaakt, doktertje gespeeld met Puk, en de juiste kleur medicijnen in de juiste
potjes geplakt.
Woensdag 22 januari hebben wij op het kinderdagverblijf het voorleesontbijt.
Alle kinderen vanaf 2 jaar zijn van harte welkom om in hun pyjama te komen
ontbijten!
Op het kinderdagverblijf hangt een lijstje met de vraag wie er bij ons zou willen
komen voorlezen in de week van de Nationale voorleesdagen (23 t/m 31
januari). Mocht er iemand zijn die dit leuk lijkt, mag dit ingevuld worden in het
lijstje!

BSO
●
●

Op de BSO zijn wij begonnen met het thema ‘’Winter Wonderland’’. Wij hebben
al sneeuwpoppen gemaakt, pinguins gemaakt en een sneeuwballen gevecht.
Vanaf volgende week zullen wij beginnen met een kindervergadering één keer
in de maand. Dit houdt in dat de kinderen meer inspraak krijgen m.b.t de
activiteiten op de BSO, wat voor gezonde dingen ze meer zouden willen eten
etc.

Groep 1/2:
●

●

●
●
●

●
●

Wat een leuk thema: “Ziek zijn”, zo herkenbaar en interessant! In onze klas is nu
een wachtkamer, een spreekkamer en een apotheek te vinden. We hebben hiervoor
veel spullen gekregen van de apotheek. De kinderen kunnen nu spelen, dat ze
dokter zijn, patiënt enz. Hierdoor leren ze veel nieuwe woorden en leren zich
inleven in rollen.
Op woensdag 22 januari gaan we op bezoek bij de apotheek van Medisch Centrum
Goes, zodat we kunnen zien wat er in een echte apotheek gebeurt. De vader van
Levi brengt en haalt ons met een AMZ-bus. Fantastisch toch?
We verzamelen nu woorden en voorwerpen, die beginnen met de z van ziek zijn.
Het zijn er al 19! (Alvast)bedankt voor het meebrengen van de spullen.
Ook spullen, die te maken hebben met ziek zijn, zijn welkom op school. Liever geen
andere dingen meegeven.
Op donderdag 23 januari gaan we naar de bibliobus. Denken jullie aan het pasje? ‘s
Morgens is er boekenkring. Kinderen willen heel graag vertellen over hun boek, dus
erg fijn als ze voorgelezen zijn. Alvast bedankt!
Vanaf 28 januari komt de leesconsulente 6 weken lang elke dinsdag een boek
voorlezen in onze groep.
Op maandag 3 februari zijn de 10-minutengesprekken. Volgende week hangt er een
intekenlijst op het prikbord. Wil je liever een andere keer, dan is dat ook mogelijk.
Laat het even weten...
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Groep 3/4:
●

●
●
●
●
●

Deze en vorige week is kern 6 van Veilig Leren Lezen afgesloten met de
wintersignalering. Volgende week gaan we beginnen met kern 7. Alle letters en
tweetekenklanken zijn nu aangeboden. Het enige dat nog aangeboden moet worden
zijn de sch, ng en nk. Het is erg leuk te horen hoe goed wij in groep 3 al kunnen
lezen.
In groep 4 gaan we deze en volgende week thema 4 van rekenen, taal en spelling
afsluiten.
Thema 5 start met nieuwe boeken en werkschriften.
Volgende week beginnen ook wij met de cito-toetsen.
Vandaag is de DMT-toets afgenomen.
Dankzij de muziekmethode ‘1,2,3, Zing’ kunnen we nu zelfs in canon zingen. En dat
canon zingen vonden we allemaal erg leuk.

Groep 5/6:
●
●
●
●
●

Op vrijdagochtend 17 januari komen er vrijwilligers over Kinderkamp Borsele
vertellen aan de kinderen van gr. 6 t/m 8.
Deze week wordt bij alle kinderen de leestoets afgenomen.
Volgende week beginnen we met het maken van de Cito toetsen rekenen en
woordenschat.
Vrijdag krijgen de kinderen de samenvatting van hfdst.3 van geschiedenis mee naar
huis. De toets is op 24 januari.
De natuurtoets van thema 3 staat gepland op 28 januari. Volgende week wordt de
samenvatting meegegeven.

Groep 7/8:
●
●
●
●
●

●

Deze week zijn we begonnen met de Cito toetsen. Gisteren is de DMT leestoets
afgenomen, volgende week starten we met de Cito rekenen en woordenschat.
De toets Engels hoofdstuk 3 is op dinsdag 21 januari.
De toets Aardrijkskunde hoofdstuk 3 is op woensdag 29 januari. De kinderen hebben
al de beide topografiekaarten en het werkschrift mee naar huis.
Groep 8 heeft deze week alleen huiswerk van Slagwerk spelling, taak 16.
Groep 8 gaat met een aantal leerlingen naar het Pontes VMBO om de school in de
praktijk te ervaren. We vertrekken op 23 januari om 12.15 u van school. De
kinderen moeten allemaal op school blijven eten. We zijn pas weer om 16.00 u
terug op school. Dank aan de mama van Jesse die ook wil rijden, nu kan de hele
klas mee.
Vanaf maandag hebben we een nieuwe stagemeester in de klas, meester Jeffrey.
Hij is tweedejaarsstudent onderwijsassistent van Scalda, en komt op maandag en
donderdag of vrijdag in groep 7-8.
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