Nieuwsbrief van 18 januari 2019

Vanuit het team
Deze week zijn de danslessen in Rustenburg
begonnen en ook groep 3a heeft deze periode
dans. Kinderen doen makkelijk mee en genieten
van de dans. Naast de leervakken is het heerlijk
om te kunnen bewegen en creatief bezig te zijn.
in de klassen hangen mooie winterse tekeningen

Uitnodiging koffie-ochtend

Thema

Cito

Wanneer?

Dinsdag 22 januari van
8.30 – 9.15 uur

Waar?

Teamkamer De
Zonneparel

Juf Juliette vertelt

Trefwoord
We zijn gestart met een
nieuw thema.
Week 2 t/m 4 (7 t/m 25
januari): Leren
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen
leren als mens. Over leren en onderwijs als een
voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de
woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van
Nazareth (Lucas 4).

Citoweken
Deze weken maken kinderen cito’s voor rekenen,
spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en
woordenschat. Op deze manier kunnen we zien
of kinderen in hun vaardigheid vooruit zijn
gegaan. We weten dan of het onderwijs wat we
hebben gegeven goed bij hun past of dat we iets
moeten veranderen.
Wat belangrijk is dat kinderen goed uitgerust zijn,
zodat ze zich goed kunnen concentreren. Maar
eerlijk gezegd willen we dat elke dag. Betrokken
kinderen bij de les!
Wilt u meer weten over de cito. Kom dan naar de
koffie-ochtend

-

waarom Cito?
voorbeelden van cito-vragen
zelf doen
wat kunt u thuis doen?

Welkom!!

Parkeren rondom de school
De parkeervakken aan de voor- en
achterkant van de school zijn soms
niet talrijk genoeg voor al het
autoverkeer. Het is momenteel ook nog drukker
wegens het vrachtbouwverkeer. We vragen u
echt dringend om niet te parkeren op de laad- en
losplek van de Lidlvrachtwagens. Ook aan de
achterkant van het schoolgebouw dient u alleen
te parkeren in de vakken. U mag niet uw auto
dwars neerzetten, u hindert en blokkeert
diegenen die weg moeten. We willen u vragen
zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen.

14 februari geen koffiedrinken
Noteert u dit vast in uw
agenda. 14 februari is de
ontmoetingsruimte om 8.15
uur bezet. Deze keer is er dan
geen koffiedrinken.
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Schoolfruit
Voor week 4 gaan de kinderen lekker smullen van
appel, peer en waspeen. Wat vindt u van deze
peer-egel??

23-01 Start Nationale voorleesdagen t/m 2-2
28-01 In de Zonneparel Voorleesfeestje, 14.15
11-02 Meespeelvoorstelling in Zonneparel

Voor u gelezen

Nieuwe leerlingen rectificatie
Vorige week vertelden we dat Djenna in groep 3
b is gestart. Dat klopt niet. Djenna begint gewoon
bij de kleuters in de Boer Borisklas.

Nieuwe leerlingen
Volgende week start Ikra in de Boer Borisklas, we
wensen haar een fijne tijd op De Windroos.

Onze jarigen tot en met 27-01-2019
22-01 Moreno
23-01 Sophie
Zoë
24-01 Saida
25-01 Yariel
26-01 Daniel
Nobel
27-01 Fabio
Tunahan

groep 3-B
groep 3-A
groep 3-B
groep 7
groep 7
Boer Borisklas
groep 3-A
groep 7
groep 4

Heel hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie een
fijne dag!

Agenda

Only Girlz allowed! Sportieve middag voor alleen
meisjes van 8 tot 12 jaar in sporthal Juliana van
Stolberg. Dit wordt georganiseerd door onze
buurtsportcoach van de SRO. Inschrijven kan tot
24 januari, voor meer info zie bijgevoegde flyer.
Nationale voorleesdagen. Van 23-1 t/m 2-2 zijn
de Nationale voorleesdagen! In alle vestigingen
van de Bibliotheek Eemland zijn dan leuke
activiteiten. Het Prentenboek van het Jaar is deze
keer ‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers. Dit
boek staat centraal tijdens de voorleesfeestjes en
meespeelvoorstellingen. Zie voor mee info de
bijgevoegde flyer.

