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De jarigen van deze week
Julie

Agenda
11 januari
21-31 januari
23 januari
23 januari
30 januari
7 februari
8 februari
11 februari
13 februari
14 februari
18-22 februari

Doemiddag Linde College groep 8
Toetsweken Cito
Open middag BHS
MR/OV vergadering
Open dag Terra College groep 8
Free running groep 7
Free running groep 8
Studiedag team: alle leerlingen vrij
Rapporten mee
Contactavond
Voorjaarsvakantie

De beste wensen!
In deze eerste weekinfo van het nieuwe jaar wil ik u mede namens het team een heel goed 2019 toe
wensen! Een jaar met voor iedereen veel mooie gebeurtenissen en activiteiten en vooral een goede
gezondheid!

Kriebelbeestjes
Vanochtend zijn alle leerlingen wederom door de luizenbrigade gecontroleerd op kriebelbeestjes.
Ondanks het veelvuldig kammen van de haren, is het niet altijd te voorkomen dat deze beestjes
ergens opduiken. Zelfs snel na een controle is dit mogelijk. Ook nu zijn er gelukkig maar bij een heel
klein aantal leerlingen luizen ontdekt. Wilt u uw kinderen de komende weken goed blijven kammen?
Lange haren in een staart of vlecht , het niet dragen van petten onder schooltijd en het regelmatig
uitwassen van de wintermutsen kan verspreiding van deze beestjes helpen voorkomen.

Tafels oefenen groep 4
In de methode gaat het ineens heel snel met de tafels. De tafel van 1, 10 en 5 hebben we inmiddels
gehad. We zijn nu druk met de tafels van 2, 3 en 4. Zouden jullie deze tafels thuis ook willen oefenen
met de kinderen?
Tip: Er zijn heel leuke apps, spelletjes over de tafels op het internet te vinden!

Herstelwerkzaamheden
In de beide poppenhoeken van de groepen 1-2 is in de
decembermaand veel verkleed. Er waren Sinterklaasjes,
Pieten en andere figuren die zomaar door de klas liepen
in de meest prachtige kleren. Door het intensieve gebruik
zijn er een aantal kledingstukken niet meer heel. Welke
moeder of oma wil en kan deze kleding voor ons
repareren? Juf Fokje heeft een tas in haar klas staan waar
de kleding in is verzameld.

NOT
Binnenkort start in de Jaarbeurs in uitrecht de Nationale Onderwijstentoonstelling. Een tweejaarlijkse
beurs met daarin allerlei nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. Daar de kleuters toe zijn aan
een nieuwe methode, zullen juf Fokje, juf Wieneke en juf Anja op woensdag 23 januari daar naar toe
gaan. De kleuters gaan die dag gewoon naar school. Juf Marlous en juf Marinde zullen de beide
kleutergroepen dan gaan draaien.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 17 januari 2019

