Nieuwsbrief, januari 2018
Beste ouders, verzorgers
Carnaval
De kerstboom is amper opgeruimd en het volgende feest staat alweer voor de deur. De
voorbereidingen voor carnaval zijn al in volle gang. De kinderen van groep 1/2/3 hebben
ondertussen al bezoek ontvangen van Hertog Stanley I van de Mineurs en informatie
gekregen over de carnaval. Een groep ouders heeft de school al versierd en de komende
week zullen de kinderen nog meer versieringen maken. Het thema van dit jaar is: “De
onderwaterwereld”. Wie de heersers worden van onze onderwaterwereld maken wij op
woensdag 7 februari, om 12.00 uur, bekend. Op vrijdag 9 februari is er een optocht. De
peuters van de KinsKörref zullen samen met ons door de buurt trekken om uiteindelijk uit
te komen bij het buurtcentrum. Hier zullen we samen dansen, zingen, kijk naar optredens
van de kinderen en plezier maken. Ouders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk van harte
welkom om in de optocht mee te lopen. Wij zouden het ook heel erg op prijs stellen als de
kinderen verkleed gaan in het thema en voor de optocht attributen meenemen over de
onderwaterwereld. In de week voor carnaval krijgt u nog overzicht met alle exacte tijden.
Een goed begin
Een nieuw jaar een goed begin. We willen u dan ook vragen uw kind(eren) uiterlijk om
8.45 uur op school te laten aankomen. De lessen beginnen om 8.45 uur en kinderen die te
laat komen, zorgen ervoor dat de lestijd niet optimaal benut kan worden. Alvast bedankt!
Open dagen
Voor de kinderen van groep 8 breken er spannende tijden aan. Binnenkort krijgen zij het
definitieve middelbare schooladvies. In januari en februari zijn ook de open dagen van de
scholen en het bezichtigen van de scholen is natuurlijk belangrijk om een goede keuze te
maken voor de toekomst. Voor ouders met kinderen in groep 7 is het ook zinvol om naar
deze open dagen te gaan.
Activiteitenbijdrage
Mocht u de activiteitenbijdrage nog niet betaald hebben, dan ontvangt u volgende week
een brief. Wij willen u met klem vragen om de activiteitenbijdrage zo spoedig mogelijk
over te maken of te laten betalen door Stichting Leergeld.
CITO
“Vandaag hadden we een toets, we moesten alweer een toets maken”. Waarschijnlijk
heeft uw kind dit soort opmerkingen de afgelopen week gemaakt. Januari is traditioneel
de maand waarin alle scholen de methode onafhankelijke toetsen afnemen. Wij nemen
deze toetsen af om te zien of de ontwikkeling van de kinderen naar wens verloopt. Alle
toetsen samen geven ook een beeld van waar wij als school goed in zijn en waar we ons
zelf nog verder in moeten specialiseren. De scholing van de leerkrachten hangt dus ook
samen met de uitkomsten van de CITO toetsen.
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