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15 januari 2019

Gymmen in de Apollohal; groep 3 t/m 8
Ouderraadsvergadering: 20.00 uur
WMK studiedag - Peter
Avans-IKC studiedag - Peter
Teamvergadering: 15.00 uur
Voorleesontbijt
Directeurenberaad: Peter
Naar de bibliotheek: groep 1 en 2
Oud papier
Gymmen in de Apollohal; groep 3 t/m 8
MR-vergadering 19.30 uur
GMR
BOUW bijeenkomst; Addie, Yvonne
Studiedag; alle groepen vrij!!!!

Oud papier
Zaterdag 26 januari wordt het oud papier bij u in Mookhoek opgehaald.
Zorgt u er weer voor, dat alles in dozen, of opgebonden (niet in plastic zakken) klaar staat voor
onze vrijwilligers!
Voorleesontbijt
De nationale voorleesdagen worden gehouden van 23 januari t/m 2 februari en hebben als
doel ouders te stimuleren om voor te gaan lezen aan hun kind(eren).
Tijdens deze dagen staat ook in onze groepen het voorlezen centraal.
We starten woensdag 23januari met het voorleesontbijt.
Die ochtend eten we met alle kinderen op school in de eigen klas en tijdens het eten zal er in
elke groep worden voorgelezen.
Dus…………23 januari met een lege maag naar school!!!!
De kinderen mogen in pyjama naar school komen. Komt uw kind in pyjama naar school, geeft
u dan wel kleding mee zodat we na het ontbijt de gewone kleren kunnen aantrekken.
Voorleesdagen
In het kader van de nationale voorleesdagen brengen groep 1 en 2 vrijdagmorgen 25 januari
een bezoek aan de bibliotheek in Strijen.
Studiedag 4 februari
Maandag 4 februari heeft het team een studiedag! Alle kinderen zijn die dag vrij!
We zullen het o.a. gaan hebben over werkdruk en het schoolplan. En er komt een gastspreker
methodes presenteren voor technisch lezen en voor wereldoriëntatie.
Toetsen
Vanaf half januari worden er in de groepen 2 t/m 8 weer toetsen gemaakt voor ons
leerlingvolgsysteem. De volgende toetsen staan op het programma:
-Rekenen en Taal voor kleuters
-Drie Minuten Toets
-Woordenschat
-Spelling
-Rekenen / Wiskunde
-Begrijpend Lezen
-AVI lezen
-BOUW
Groep 1 en 2
Na de herfstvakantie zijn groep 1 en 2 gestart met het thema Winter.
De komende weken gaan we over de winter liedjes en versjes leren, knutselen, verven, knippen
en plakken. Ook gaan we weer nieuwe letters leren.

Kortom we hebben de komende weken weer veel te doen.
Voor een aantal kleuters is het vaak niet duidelijk welk pakje en welk fruit ze hebben meegekregen voor de pauze van 10.00 uur.
Wilt u daarom, om misverstanden te voorkomen, de naam van uw kind op het pakje en het
fruit schrijven dat mee naar school gaat.
BOUW
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met het project Bouw. De bedoeling van het
project is leerlingen die het risico lopen om problemen te krijgen met leren en lezen
vroegtijdig op te sporen. Zij krijgen vervolgens hulp in eind groep 2 en in groep 3 en 4 om te
voorkomen dat ze leesproblemen krijgen.
In de komende weken toetsen we de leerlingen van groep 2 en 3 om te kijken of zij extra hulp
nodig hebben.
Kindercrea op woensdag 30 januari
In het buurthuis in Schenkeldijk kunnen kinderen een vogelhuisje pimpen en “lekker”maken
voor de vogels. Er zijn 30 huisjes beschikbaar dus vol=vol.
De kosten zijn € 3,- per kind.
Opgeven verplicht via app van beheerder van buurthuis Ronduit: Kim (06-51669034).
Juf Gonda zal de kindercrea begeleiden.
Café GEZIeN Hoeksche Waard
Zie bijlage

