Nieuwsbrief 5 --- Schooljaar 2016-2017 --- 12 januari 2017
Agenda:
12-01: presentatie Bolderkarproject carnaval groep 7 en 8
16-01: groep 8 naar technieklokaal
23-01: groep 7 naar technieklokaal
24-01: zwemmen voor groep 5
26-01: start voorleesdagen peuters en kleuters
02-01: nieuwsbrief 6
Onderzoek naar Andere Schooltijden
Wij willen u hartelijk bedanken voor het invullen van de ouderraadpleging. De respons van de ouders
is 68%. De raadpleging van de ouders en van het team heeft ons voldoende informatie gegeven
waarmee we als werkgroep aan de slag kunnen gaan. Eind februari verwachten we u de definitieve
uitslag te kunnen geven.
Nationale voorleesdagen
De nationale voorleesdag zijn van 25 januari t/m 4 februari. Het prentenboek van het jaar 2017 is
‘De kleine walvis’, geschreven en geïllustreerd door Benji Davies.
De kleuter- en peutergroepen openen gezamenlijk op donderdagochtend 26 januari de
voorleesdagen op het Binnenplein. Zie ook www.nationalevoorleesdagen.nl
Trefwoord
Thema t/m 20 januari: Een goed begin…
Inhoud: Over de waarde van een goed begin en wat het betekent voor mensen om ergens
opnieuw aan te beginnen. Met verhalen over Jezus in de tempel, Jezus’ doop door Johannes en Jezus
kiest leerlingen.
Thema vanaf 23 januari: Waar ben je mee bezig?
Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat
mensen doen. Met verhalen over Maria en Martha, de Barmhartige Samaritaan en de schat in de
akker en de parel van de koopman.
Tien-minutengesprekken en rapporten
Op maandag 20 februari en dinsdag 21 februari worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek
met de leerkracht. Aan de hand van het rapport worden de vorderingen van uw kind besproken.
U kunt een voorkeursavond aangeven; ontvangen wij geen bericht, dan wordt u ingedeeld op één
van de avonden. De avonden starten om 18.00 uur.
Op woensdag 22 februari, dus na de gesprekken, krijgen kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport. Als
het rapport van uw kind(eren) nog thuis ligt, wilt u dit dan voor het einde van deze maand
meegeven?
Opgave (indien nodig) TIEN-MINUTENGESPREK op 20 of 21 februari 2017
Naam ouder en kind(eren) in groep(en):
Mijn voorkeur gaat uit naar:
□
maandagavond 20 februari
□
dinsdagavond 21 februari
Dit formulier inleveren bij de leerkracht of via nieuwsbrief@albertschweitzer.nl voor 1 februari a.s.

