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Beste ouder(s)/verzorgers,

Belangrijke data:
Woensdag 30 januari
Studieochtend –
leerlingen vrij
Maandag 4 februari
Gebedsgroep
Kluscommissie-avond
Woensdag 6 februari
EHBO-examen groep
7/8
Adviesgesprekken
groep 8
Woensdag 27 februari
Open dag
Maandag 4 t/m
vrijdag 8 maart
Voorjaarsvakantie
Vrijdag 15 maart
Pannenkoekendag
voor opa’s en oma’s

We zijn op school al weer heerlijk gestart. Na een vakantie waarin we Kerst en
Nieuwjaar hebben kunnen vieren, is het goed om de gewone structuur weer op te
pakken. Momenteel worden de halfjaarlijkse LVS-toetsen afgenomen. Voor
sommige kinderen geeft dit extra spanning. Wij adviseren u om hier geen extra
druk op te leggen en thuis de gewone structuur vast te houden.

Personeel
Maandag 7 januari is juf Daniëlle gestart als onderwijsassistente in groep 1-2. Zij
werkt alle ochtenden in de groep. Tijdens deze ochtenden ondersteunt zij de
groepsleerkracht en gaat ze aan de slag met groepjes leerlingen. We zijn
ontzettend blij met haar kwaliteiten, haar inzet en ondersteuning in de groep.
Maandag 28 januari start juf Rianne voor haar tweede stageperiode in groep 5-6.
Zij zal verschillende lessen verzorgen.

Schoolontwikkeling
De leerlingen hebben afgelopen week gestemd voor de 5 werkregels in de
centrale hal. Elke week zetten we een nieuwe regel centraal, totdat alle regels
aan bod gekomen zijn en de regels een plekje in de hal hebben gekregen.
De eerste week na de vakantie hebben we klassenbezoek gehad van Driestar
Educatief in het kader van EDI. Dit waren goede bezoeken. De volgende
studieochtend is woensdag 30 januari. De leerlingen zijn deze ochtend vrij. De
implementatie van EDI krijgt het komende jaar verder de aandacht in de klassen
door flitsbezoeken, collegiale consultatie en nog een studiemiddag.

Aanmelding nieuwe leerlingen
We ontvangen op dit moment veel nieuwe aanmeldingen. Ouders die hun kind
willen aanmelden op onze (voor)school vragen wij dit ruim van tevoren te doen.
Vroegtijdige aanmelding geeft ons de mogelijkheid om de ontwikkeling van de
school te bekijken en daar tijdig op te anticiperen.

Open dag
Woensdag 27 februari is de open dag voor zowel de huidige ouders als mogelijke
nieuwe ouders. Nieuwe ouders zijn welkom vanaf 08.45 uur en geven wij graag
een rondleiding en extra informatie over de school. Ook is er voor hen de
mogelijkheid om een les bij te wonen in één van de groepen. Binnenkort ontvangt
u per mail een flyer die u kunt delen met mogelijk geïnteresseerde ouders.
Ook u heeft deze dag de mogelijkheid om een les van uw kind bij te wonen. U
bent van harte welkom vanaf 10.15 uur. Van 10.30 – 11.30 kunt u 2 lessen in de
klas van uw kind/kinderen bijwonen. We vinden het leuk wanneer u aanwezig
kunt zijn.

Kerstcollecte
We kijken met elkaar terug op een mooie kerstviering en een goed samenzijn na de
viering. De kerstcollecte heeft het mooie bedrag van € 350,20 opgebracht. Dit geld
is geschonken aan de voedselbank Bommelerwaard.

Project Nehemia
Dirk en Martha van project Uganda schrijven het volgende: Wij willen de betrokken
ouders, kinderen en onderwijzers hartelijk danken voor de enorm mooie gift.
Verdere informatie, zie bijlage.

Bijdrage van de GGD
Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen goed fietsen op een kinderfiets. Dit
betekent dan ook dat zij – samen met u – op de openbare weg mogen fietsen. Een
groot voordeel van zelf fietsen is dat kinderen daardoor leren deel te nemen aan
het verkeer. Zelfstandige mobiliteit is belangrijk voor kinderen. Ga bijvoorbeeld elke
dag lopend of op de fiets naar school. Dan leert uw kind hoe hij of zij in gevaarlijke
verkeerssituaties moet reageren.
Vanaf een jaar of negen à tien kunnen kinderen alleen op de fiets naar school. Maar
ook bijvoorbeeld zelf een boodschap doen. Kinderen van deze leeftijd kunnen al
goed situaties inschatten en kennen de belangrijkste verkeersregels.
Meer informatie vindt u op de website van Veilig Verkeer Nederland. Hier kunt u
ook samen met uw kind filmpjes kijken en testjes doen.
Maken kerststukjes

Groter worden
Op de site www.groterworden.nl lees ik regelmatig tips over opvoeding,
ontwikkeling en verzorging. Soms bevestigend, soms leren ze mij nieuwe dingen en
soms zie ik het anders. Graag wil ik af en toe wat met u delen. Dit keer een filmpje
over ontbijt.

Klusouders
De volgende klusavond is maandag 4 februari. Wanneer u interesse heeft om met
de klusouders mee te draaien of u bent nieuwsgierig naar wat zij doen, neem dan
contact op met Erwin Schilders, tel. 06-42571496.

Gebedsgroep
Op maandag 4 februari komt de gebedsgroep om 08.30 uur weer bij elkaar.
Wanneer u mee wilt bidden of wilt kennis maken, dan bent u van harte welkom in
de lerarenkamer.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.
Een hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen

