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Voorjaarsvakantie en studiedag
Op 14 februari hebben we met het personeel een
studiedag. ’s Morgens krijgt het team scholing over het
programma ZIEN.
Zien! brengt het sociaal-emotioneel functioneren
van leerlingen in kaart, stelt concrete doelen op,
geeft handelingssuggesties weer en verwijst naar
veel sova-methoden en -materialen. Dit door observaties goed te
analyseren.
’s Middags gaan we de groepsplannen voor technisch- en begrijpend lezen,
rekenen en spelling opnieuw maken n.a.v. de resultaten van onder andere de
citotoetsen die we kort geleden gemaakt hebben. Door het werken met de
groepsplannen kunnen we de leerlingen zo goed als mogelijk op hun eigen niveau
bedienen. Daarna gaan we genieten van een welverdiende voorjaarsvakantie.
Namens het team wens ik leerlingen en ouders ook een fijne vakantie toe.

Personele situatie
Gymnastiek: Ilse komt na de voorjaarsvakantie nog één
keer op woensdag les- geven. Voor de woensdag
hebben we een gymdocent gevonden die de lessen gaat
verzorgen. Zijn naam is Richard Compaan.
Voor de maandag zijn we nog op zoek naar een
gymdocent.
We wisten vooraf dat Ilse maar een beperkt aantal
dagen kon invallen voor Renske. We bedanken Ilse alvast voor haar inzet.

Basketbal- en voetbaltoernooi groepen 5 t/m 8
In tegenstelling tot vorige schooljaren worden de
hierboven genoemde toernooien georganiseerd
door een lid van de oudervereniging. Dit vanwege
de afwezigheid van onze vakleerkracht lichamelijke
oefening. We zijn bijzonder blij dat Claudia van
Santen, moeder van David, Stoit en Iwan,
aangeboden heeft om de coördinatie van de
toernooien voor haar rekening te nemen.
Heeft u al gehoord dat……
➢ Groep 8 na de voorjaarsvakantie op maandag les krijgt van Hanneke en dat
Mirella dinsdag t/m vrijdag les geeft aan de groep?
Belangrijke data
14 februari en 2 maart
17 t/m 21 februari
2 maart
9 maart
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