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Bedankt voor al
uw hulp en betrokkenheid bij
onze school in
2018. Wij hopen
in 2019 weer een
beroep op u te
mogen doen.
Goed onderwijs
maken we samen! Wij wensen
iedereen een heel
gelukkig en gezond 2019!

15 MINUTEN LEZEN PER DAG
Lezen is van belang voor alles wat kinderen willen bereiken in
het leven. Wanneer u op onderstaande link klikt zult u lezen dat
kinderen die dagelijks 15 minuten lezen, wel 1.146.000 woorden in een jaar lezen! Dat zijn er nogal wat! Hoe beter een kind een tekst kan lezen en begrijpen,
hoe beter een kind zich nieuwe informatie eigen kan maken. Het is dus belangrijk om dagelijks te lezen, ook thuis! http://www.lees15minutenperdag.nl/

ZWEMMEN GROEP 3 en 4
Groep 3 gaat vanaf januari één keer in de twee weken op dinsdag schoolzwemmen. Dat betekent dus dat groep 3 en 4 de rest van het schooljaar samen naar
het zwembad gaan.
Voor deze dag is het prettig wanneer de meisjes hun haren in een staart of vlecht
hebben. Daarnaast het verzoek om de kinderen die dag ‘makkelijke’ kleding en
schoenen te laten dragen. De eerste keer schoolzwemmen is dinsdag 15 januari.

OPROEP WORKSHOPRONDE 2
We zijn op zoek naar belangstellenden die een workshop kunnen verzorgen. De
workshops zijn op maandag– en/of donderdagmiddag voor de groepen 6,7,8 en
op dinsdag– en/of vrijdagmiddag voor de groepen 3,4,5. De workshops zijn van
12.45 uur tot 13.45 uur. Deze ronde van workshops start na de voorjaarsvakantie.
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NIEUWJAARSPARTY
Vrijdagavond 11 januari is de Wiekslag Nieuwjaarsparty. U heeft per mail een uitnodiging ontvangen. De Nieuwjaarsparty wordt georganiseerd door onze OR. We hebben er zin in!

BEWEGEND LEREN
Momenteel zijn wij bezig om “bewegend leren” in de lessen vorm te geven. In
groep 3, groep 4 en groep 7 zijn al lessen gegeven. Het zijn geen extra lessen,
maar lessen die normaal gesproken uit het boek en in de klas worden gegeven,
worden in een andere vorm (buiten) gegeven. We zijn aan het bekijken of deze
vorm van lesgeven een verrijking is voor ons huidige onderwijs.
Op woensdagmiddag 9 januari 2019, na schooltijd, hebben we een nascholing gepland voor het team om ons er verder in te verdiepen.
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Vrijdag

11 januari

Nieuwjaarsparty

Zaterdag

12 januari

Oud papier

Woensdag

23 januari

Start nationale voorleesdagen

Donderdag

24 januari

Studiedag - alle leerlingen vrij

Vrijdag

1 februari

Einde nationale voorleesdagen

Zaterdag

9 februari

Oud papier

Maandag

18 februari t/m

Voorjaarsvakantie

Vrijdag

22 februari

