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De schriften gaan weer mee!
M-toetsing Cito LOVS in alle groepen
De studenten van de PABO zijn weer op school.
De Nationale Voorleesdagen
Schooladviesgesprekken met de ouders en
kinderen van groep 8
: Carnavalsviering met optocht!

DE GEZONDE SCHOOL
Op onze school drinken we nu melk en water. Nog even ter herinnering:
Het is de bedoeling dat de kinderen halfvolle melk (zonder smaakjes of
toevoegingen) meebrengen of gewoon water (zonder koolzuur of
smaakjes). Daarnaast brengen de kinderen op dinsdag en donderdag verplicht
fruit mee, maar wij willen u vragen om zo vaak mogelijk fruit mee te nemen. Dat
betekent vers fruit en geen knijpfruit of iets dergelijks!

DE NATIONALE VOORLEESDAGEN
Op woensdag 25 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen is elke
dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of
overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven
gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling
en tekstbegrip. Wij hopen natuurlijk dat u zoveel mogelijk voorleest aan uw
kinderen. Het moment voor het slapengaan is meestal een mooi moment waarop
ouders voorlezen aan hun kinderen. Het zou leuk zijn als u uw voorleesmoment
aan uw kind fotografeert, uitprint en aan de leerkracht geeft. Zo krijgen we
een verzameling van voorleesmomenten die weer stimulerend werken naar de
kinderen in de klas. We kiezen weer de leukste foto uit! Op woensdag 25 januari
mogen de kinderen in pyjama naar school komen (over de kleding of
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meenemen) en ze mogen hun pantoffels meebrengen als introductie op de
Voorleesdagen!

Prentenboek van het jaar 2017
De kleine walvis, geschreven door Benji Davies, is verkozen tot Prentenboek van
het jaar 2017: Boy woont met zijn vader en zes katten in een klein vissershuisje.
Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis op het strand. Dat is het
begin van een bijzondere vriendschap…
CARNAVAL 2017

Ge bentur geknipt vur !!!
Een kort berichtje van de werkgroep carnaval!

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor carnaval. Helaas hebben we nog
te weinig ouders om verkeersregelaar te zijn tijdens de optocht. We zouden
het erg jammer vinden wanneer de optocht niet door kan gaan door gebrek
aan verkeersregelaars.
We hopen dan ook op extra aanmeldingen. Geef je uiterlijk maandag 23
januari op bij de groepsleerkracht.
Alvast bedankt voor jullie medewerking, zodat alle kinderen weer gezellig een
carnavalsoptocht kunnen lopen.
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