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Vanuit het team
De leerkrachten gaan beginnen met het
schrijven van de rapporten. Binnenkort is de
spreekweek. Een goed moment om de
ontwikkeling van uw kind te bespreken. Het
inschrijven voor de spreekweek gaat dit jaar
via de Parro-app. Binnenkort ontvangt u hier
meer informatie over.
Sneeuwpret
Voor de kinderen natuurlijk heerlijk, die
sneeuw afgelopen week.

Trefwoord
Week 5 t/m 7 (28 januari
t/m 15 februari): Zien
Inhoud: Over kijken en
zien, en er iets mee doen.
Over de vraag hoe mensen naar elkaar
kunnen omzien.
Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus
1); Jezus loopt over het water (Marcus 6);
Jezus geneest mensen (Matteüs 13, 14 en
17).
OnderWIJZER leuke en leerzame activiteiten

Leuke en leerzame activiteiten, maar dan net
even iets anders. Zo komt aankomende
maandag in groep 5 een schrijver: Koos

Meinderts. Hoe interessant is het om te
weten hoe hij aan zijn ideeën komt.
En donderdag is er weer iets bijzonders voor
groep 4 en 5. Vier weken lang krijgen ze een
uur lang les van Mevrouw Margriet. Zij gaat
aan de slag met verhalen schrijven, maar die
ook verbeelden. Uiteindelijk mondt dat uit in
een tentoonstelling.
En… ik zie de kleuters regelmatig naar de
teamkamer lopen. Daar staan hele mooie
kastjes over de geschiedenis van Amersfoort.
Wij noemen dat een leerrijke omgeving.
Op tijd op school en in de klas
U weet het dat alle
kinderen om 8.15 uur
in de klas moet zitten.
Besef dat als kinderen
te laat komen, dat
heel erg stoort. Om 8.15 uur starten we
namelijk met het leerproces.
Het te laat komen wordt bijgehouden in
Parnassys. Bij te vaak te laat komen is er een
gesprek nodig en het moet gemeld worden
bij de leerplichtambtenaar. Dat kan een
boete opleveren. Dus: op tijd in de klas.
Medezeggenschapsraad
(MR)
Afgelopen maandagavond
21-1 is de MR bij elkaar
geweest. Er is gesproken over de huisvesting
in Rustenburg. Ook is er gesproken over de
huisvesting in Rustenburg van een zgn.
‘kindcentrum’ waar sprake van is. Het
veiligheidsplan is doorgenomen en de
begroting van de school is bekeken.
Schoolfruit
In week 5 ontvangen wij mandarijn, appel en
druiven. Parelketting met druiven en diamant
is tegenwoordig erg in de mode….
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Voor u gelezen

Nieuwe leerlingen
Op 29 januari verwelkomen wij Elin! Haar
klasgenoten van de Kleine Beerklas zetten
haar stoeltje klaar. We wensen je een fijne
tijd op De Windroos!

Onze jarigen tot en met 03-02-2019
28-01 Niam
groep 7
Bahar
groep 6
29-01 Lonia
Kleine Beerklas
31-01 Louisa
groep 8
Ta-Sheena
groep 6
03-02 Rania
groep 5
Alleen maar dames in deze week!

Heel hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie
een fijne dag!
Agenda
28-01 In de Zonneparel Voorleesfeestje,
14.15
11-02 Meespeelvoorstelling in Zonneparel
11-02 Studiedag, alle kinderen vrij
12-02 Studiedag, alle kinderen vrij

