23 januari - nummer 20

Het Vijfblaadje
Kalender maand februari
4 en 5 februari

Advies gesprekken groep 8

14 en 18 februari

Gesprekken n.a.v. cito

15 februari

Muziek atelier groep 5 t/m 8

19 februari

Crea atelier

20 februari

Studiedag. Alle kinderen vrij!

26 februari

Crea atelier

28 februari
1 maart

Carnaval groep 5 t/m 8
Alle groepen om 12.30 uur uit

1 maart
4 t/m 8 maart

Carnaval groep 1 t/m 4
Carnavalsvakantie

Wie zijn er jarig?
23 januari

Sanne (groep 6)

29 januari

Jeviany (groep 8

23 januari

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

School informatie
Reserve broeken kleuters
Er is een tekort aan reserve broeken bij de kleuters. Heeft u thuis
nog jongens- en/of meisjesbroeken liggen in de maat 98 t/m 110
die niet meer worden gedragen? Wij zijn er erg blij mee.
Ook willen we ouders vragen om de reservebroeken weer mee
terug te nemen naar school. Dan hebben we altijd genoeg
broeken op voorraad mocht een leerling een ongelukje hebben.

Mara (groep 5)

Aanmelden
Het nieuwe schooljaar lijkt nog ver weg, maar we zijn al druk
bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. Wordt uw zoon of
dochter in het volgende schooljaar vier jaar? Meld hem of haar dan
aan op onze school. Loop gerust binnen voor een inschrijfformulier.
Kent u nog mensen die een fijne school zoeken. Wij geven graag een
rondleiding! Voor het maken van een afspraak kunt u bellen
(2801164), mailen (annelies.voss@eenbes.nl) of even bij Annelies
binnenlopen!

Gesprekken n.a.v. de cito toetsen
We starten met het toetsen van de kinderen met behulp van CITO. De observatie van de
leerkracht blijft heel belangrijk maar toetsing helpt ons om signalen te bevestigen. Verder
kan het ook zijn dat we na analyse toch net even meer gezien hebben van een kind. We
bespreken de uitslag graag met u. Dit jaar komt er geen rapport in maart, maar wordt u
uitgenodigd voor een gesprek n.a.v. cito. Het tweede rapport volgt later in het schooljaar.

Sneeuwpret
De sneeuw zorgt niet alleen voor problemen op de weg en overlast, maar ook voor heel veel plezier!

