Schooljaar 2016 - 2017

Nieuwsbrief 6

Belangrijke data:

’t Is alweer februari, tijd voor een nieuwsbrief.

7 februari
10-minuten
Gesprekken

Bijbelse Themaweek
De Bijbelse Themaweek en de School-Kerkdienst liggen weer achter
ons. We mogen terugzien op een fijne week met elkaar op school en
mooie diensten. De tussenstand van de collecten en de actie voor de
ZOA is €1.316,64.

8 februari
Rapport mee
9 februari
Groep 5-8 middag 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.

12 t/m 16 februari
Voorjaarsvakantie

Rapporten
Op donderdag 8 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.

7 maart
Studiedag, alle
leerlingen vrij

Zendingsgeld
In januari is in groep 1 en 2 € 31,91 opgehaald voor de zending; en in
groep 3 t/m 8 € 39,30 voor onze adoptiekinderen.

14 maart
Biddag

EHBO
De komende maanden krijgt groep 8 EHBO. Meester Verhoeks zal zelf
het theoriegedeelte verzorgen, het praktijkgedeelte zal door twee
vrijwilligsters van de EHBO geregeld worden. Het examen vindt in
maart plaats.

21 februari
fietsparcours

29 maart
Paasviering
30 maart
Goede vrijdag, vrij
30 maart t/m 6 april
Paasvakantie
20 april
Koningsspelen

Nieuwe leerlingen
Na de voorjaarsvakantie komen er drie nieuwe leerlingen hier op
school. In groep 1 start Jarno Kolbach, in groep 3 Claudia Kolbach en
in groep 4 Christian Kolbach. Van harte welkom en we hopen dat
jullie het snel naar je zin hebben hier op onze school!
Bijscholing
Op woensdag 7 maart heeft het team weer bijscholing over
verschillende leerstijlen van leerlingen. Dit betekent dat de
kinderen van de hele basisschool die dag vrij hebben.
Hoera, onze school heeft een Registerdirecteur Onderwijs!
Meester de Boer is Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Dit betekent
dat hij/zij geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO en
voldoet aan de eisen die aan een schooldirecteur gesteld worden.

Verjaardagen in
februari

3

Samantha van
Lopik
Hendrik van der
Lee
Mees Dielis

5

Aaron Roest

9

Pim Kuijntjes

1
2

10 Frank Quik
15 Frederique Reuken
17 Sirah de Koning
17 Ruben Oomen
20 Iza Gijben
Janita van der
20
Steeg
22 Mats Huisman
25 Joëlle Haasakker
28 Lillie van Horssen

Het Schoolleidersregister PO is een beroepsregister voor
schoolleiders in het primair onderwijs. Het Schoolleidersregister is
een erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de
kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is het register in het leven
geroepen om de beroepsgroep te versterken en verdere
professionalisering te stimuleren. Om de vier jaar moeten
schoolleiders zich herregistreren.
Bijlage Mad Science
In de bijlage sturen wij u informatie over de techniekcursus Mad
Science, waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven. Doel is, om
leerlingen kennis te laten maken met Wetenschap en Techniek.
Inschrijven voor deze cursus kan tot en met 18 maart, vol is vol.
Snel kijken dus!
Koningsspelen
Het duurt nog even, maar op vrijdag 20 april worden de
Koningsspelen gehouden. Dit jaar gaan wij daar voor met de hele
school naar het sportveld in Kerkwijk. Tegen die tijd zullen we
ouders om hulp vragen om die dag tot een succes te maken. Noteert
u deze datum vast in uw agenda?
Gebedsgroep
D.V. woensdag 7 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 Tini Hazenoot ( 515673)

29 Lotte Scherff

Van harte
gefeliciteerd!!

Maandviering januari

Een hartelijke groet van het team van “De Bron”

