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Alle goeds voor het nieuwe jaar!
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad, met gezellige feestdagen en een geweldig
begin van het nieuwe jaar! Wij wensen jullie allemaal alle goeds voor 2019 en we hopen op een mooi jaar.
Citotoetsen
In de komende weken worden in de groepen 3 t/m 8 weer de Citotoetsen afgenomen. Voor alle groepen
zijn dit de toetsen begrijpend lezen (groep 3 niet) spelling, rekenen, woordenschat en DMT/AVI. Groep 3
zal de leestoets van Veilig Leren Lezen doen na kern 6. We hopen dat de kinderen goed uitgeslapen zijn
en dat er mooie resultaten worden behaald!
Oud papier
In de bijlage vindt u het schema met de data dat het oud papier wordt opgehaald in 2019. Het schema
met de namen om te helpen ophalen, volgt zo snel mogelijk.
Gevangenismuseum groep 5/6
Komende donderdag gaat groep 5/6 naar het gevangenismuseum. De bus vertrekt hier om 8.30 uur. De
kinderen moeten om 8.15 uur in de klas aanwezig zijn. We zijn rond 12.30 uur terug en zullen daarom
gezamenlijk in de klas gaan eten, dus neem je lunch mee!
Ouderpanel
Op dinsdag 15 januari staat het tweede ouderpanel van dit schooljaar gepland. Vandaag krijgen hiervoor
weer enkele kinderen een uitnodiging mee. We hopen dat iedereen aanwezig kan en wil zijn, maar mocht
dit echt niet lukken dan hopen we dat u dit zo snel mogelijk laat weten zodat we andere ouders kunnen
vragen.
Nieuwe leerling
In de vakantie is Stijn Panjer 4 jaar geworden. Na het proefdraaien begint hij nu dus ook echt op school.
Nog van harte gefeliciteerd en we wensen je veel plezier op school!

Oud papier
Voor het halen van oud papier zijn wij hulp nodig van de volgende ouders:

Belangrijke data:
10 januari 8.30—12.30 uur:

•

groep 5/6 gevangenismuseum

•

10 januari 11.00—12.00 uur:

•

groep 7/8 schoolpreventieplan over alcohol en roken

•

15 januari 19.30—21.00 uur: ouderpanel

Bij verhindering graag zelf zorgen voor

16 januari 10.00 uur: groep 5/6 introductie leesvirus

vervanging.

Bijlage:
1. Schema oud-papier

21 januari 10.00 uur: groep 7/8 voorstelling

