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Vanuit het team

Uitnodiging koffie-ochtend

Heeft u zich al aangemeld voor de spreekweek.
De leerkrachten zijn druk bezig om de rapporten
te schrijven. Goed om elkaar dan te spreken over
de ontwikkeling van uw kind. Als u zich niet
inschrijft, zullen de leerkrachten een plek
reserveren voor u.

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).

Schrijver Koos Meinderts in groep 5
Vorig week kondigde ik
het al aan. De schrijver
Koos Meinderts kwam in
de klas. Ik zag allemaal
blije en vrolijke koppies.
Het is toch bijzonder om
de schrijver uit zijn eigen
boek te laten voorlezen.
En wat hadden de
kinderen veel vragen.

Mevrouw Margriet in groep 4 en 5
Mevrouw Margriet heeft eerst een creatieve
taalles gegeven aan maar liefst 12 ouders. En
daarna waren de groepen 4 en 5 aan de
beurt. Het was even wennen, want de
kinderen moesten associëren op het woord
winter. Er zijn heel veel woorden gevonden,
waardoor iedereen een lange woordslinger
had.

Thema

Sommen in een context
(verhaaltjessommen)

Wanneer?

Vrijdag 15 februari van
8.30 – 9.15 uur

Waar?

Teamkamer De
Zonneparel

Juf Anje vertelt
Op het rapport van uw kind staat een
beoordeling voor het uitrekenen van
sommen in een context.
Maar wat zijn contextsommen en hoe los je
ze op?
Hoe besteed onze methode aandacht aan
contextsommen en hoe kunt u er thuis mee
oefenen?
Welkom!!
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Kunst in de wijk

De kleutergroepen werken aan het thema
kunst. De Boer Boris heeft een wandeling
door de wijk gemaakt en kunst gevonden.
Kunst die me als directeur helemaal niet
opgevallen was.
Schoolfruit
In week 6 ontvangen we sinaasappel, peer en
Galiameloen. Met een watermeloen erbij
heeft u zo een snel lekker bootje!

Onze jarigen tot en met 10-02-2019
05-02 Rayan Khaled gr. 3-B
Lisa
gr. 6
06-02 Jannat
Boer Borisklas
Tygo
gr. 8
07-02 Ibrahim
gr. 8
Enes
gr. 3-A
09-02 Alina
gr. 6
10-02 Nick
gr. 5
Heel hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie
een fijne dag!

Agenda
11-02 Studiedag, alle kinderen vrij
12-02 Studiedag, alle kinderen vrij
18-02 Start spreekweek
25-02 Voorjaarsvakantie t/m 01-03
Voor u gelezen
BSO-thema voorjaarsvakantie Ska
Kinderopvang - Frisse
start
Een fris nieuw jaar!
Een frisse start! We
koken en eten gezond,
bewegen lekker in de
frisse buitenlucht en komen fris voor de dag
met zelfgemaakte lipstick en zeepjes. Ook
recyclen we oude materialen en maken er
mooie nieuwe spullen van. We zijn in het
begin van het jaar gestart en ook het
programma van de komende
voorjaarsvakantie staat helemaal in het teken
van een 'Frisse start'. Is uw kind erbij?!
Ook voor 'niet-klanten'
Bent u geen klant van ons en wilt u uw kind
toch mee laten doen met ons leuke
programma of heeft u (onverwacht) opvang
nodig? Dan is onze incidentele opvang iets
voor u!
Bent u wel klant van Ska maar heeft u alleen
een schoolwekenpakket? Uw kind is welkom!
Heeft u een schoolwekenpakket? Dan kunt u
uw kind toch aanmelden voor een dagje (of
meer) extra opvang in de vakantie.
Wij helpen u graag!
Heeft u vragen of wilt u hulp bij het
aanvragen van de vakantie-opvang? Bel of
mail dan via 033 – 470 13 03
of klanten@ska.nl; wij helpen u graag!

