Schooljaar 2018 - 2019

Nieuwsbrief 6

Belangrijke data:

’t Is alweer februari, tijd voor een nieuwsbrief.

6 februari
10-minuten
Gesprekken

Bijbelse Themaweek
De Bijbelse Themaweek en de School-Kerkdienst liggen alweer bijna
achter ons. We mogen terugzien op een fijne week met elkaar op
school en komende zondag hopen we mooie diensten in de drie
betrokken kerken hopen te hebben.

7 februari
Rapport mee
4 t/m 8 maart
Voorjaarsvakantie
13 maart
Biddag
27 maart
Studiedag, alle
leerlingen vrij

Citotoetsen
In de groepen 2 t/m 8 zijn weer diverse toetsen afgenomen op het
gebied van rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Als de
uitslagen verontrustend zijn, verneemt u dat van de leerkrachten.
Rapporten
Op donderdag 7 februari krijgen de leerlingen hun rapporten mee.
Woensdag 7 februari worden de 10-minutengesprekken gehouden.
Hiervoor heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen, u hoort van
uw leerkracht op welke tijd u wordt verwacht.

19 april
Goede vrijdag, vrij

Groep 8 LEV
In groep 8 gaan we twee dagen aan de slag met de
weerbaarheidstraining LEV.
Dit programma wil jongeren handvatten bieden om goede keuzes te
maken en een verantwoorde leefstijl te ontwikkelen. Het is
ontwikkeld voor jongeren vanaf 11 jaar.
Door te werken aan een gezond zelfbeeld, zelfinzicht, empathie en
planning worden de jongeren voorbereid op de uitdagingen van het
Voortgezet Onderwijs.
Het programma bestaat uit een interactieve training van 2 dagen.

19 april t/m 3 mei
Paasvakantie

“Kinderen en jongeren die op stevig op eigen benen staan is het
doel”.

25 maart t/m 5 april
Projectweken
4 april
Ouder kijk-avond
project

Zendingsgeld
In januari is in groep 1 en 2 € 22,40 opgehaald voor de zending; en in
groep 3 t/m 8 € € 108,76 voor onze adoptiekinderen.
Bijscholing
Op woensdag 27 maart heeft het team weer bijscholing in het kader
van scholing en ontwikkeling. Dit betekent dat de kinderen van de
hele basisschool die dag vrij hebben.
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Hendrik van der
Lee
Estée Fris
Jens Den Otter
Aaron Roest
Pim Kuijntjes
Frank Quik
Frederique Reuken
Sirah de Koning
Kuba Wala
Iza Gijben
Mats Huisman
Joëlle Haasakker
Lillie van Horssen

Van harte
gefeliciteerd!!

weerbaarheidstraining

Personele zaken
Wist u dat……
- Gerhard Preuter gelukkig aan het terugkomen is na zijn
herniaoperatie. Hij staat nu de woensdag voor de klas en
hoopt zo steeds meer dagdelen les te gaan geven.
- Lydia Kant na de voorjaarsvakantie weer terugkomt van
haar ouderschapsverlof.
- Mandalie Zijnstra op 26 februari met zwangerschapsverlof
gaat en Nella Treffers haar verlof in gaat vullen.
Gebedsgroep
D.V. woensdag 13 februari hoopt de gebedsgroep weer bij elkaar te
komen. We beginnen om 8.30 uur op school en bidden tot ongeveer
9.30 uur. Wil je ( eenmalig) de gebedsgroep komen versterken? Je
bent altijd van harte welkom.
Voor meer info: bel Zeina Bassa (06-27403825).

Een hartelijke groet van het team van “De Bron”

