


Woensdag 12 december 2018: 
Studiedag – leerlingen vrij

Donderdag 13 december 2018: 
LOES (Semra Yelkenci)

Zondag 16 december 2018: 
Ontbijtprogramma De Tulp

Donderdag 20 december 2018: Donderdag 20 december 2018: 
Leerplichtambtenaar 9.00-10.00 uur

Ma 24 dec t/m 4 januari:
Wintervakantie

Dinsdag 8 januari 2019: 
luizencontrole

Maandag 14 januari 2019: 
start Cito-toetsenstart Cito-toetsen





Huisbezoeken

De leerkracht van groep 5 is dit jaar begonnen met het afleggen 

van huisbezoeken. Het is vaak een bijzondere, spannende 

gebeurtenis voor de kinderen als de leerkracht op bezoek komt. 

Dit jaar proberen we het uit. We zullen dit aan het einde van het 

schooljaar evalueren en bespreken of dit voor alle groepen 

haalbaar is. Fijn dat de leerkracht van groep 5 welkom is bij de haalbaar is. Fijn dat de leerkracht van groep 5 welkom is bij de 

kinderen thuis.

CITO-toetsen in januari

De wintervakantie is in zicht en het is bijna januari. 

De tijd gaat snel en de eerste helft van het schooljaar 

zit er al weer bijna op. Na de wintervakantie zullen we 

de Cito-toetsen afnemen bij onze leerlingen. In de 

toetsperiode is een goede afwisseling tussen 

inspanning en ontspanning, rust en inspanning en ontspanning, rust en regelmaat 

belangrijk. Op school houden wij hier rekening mee. 

Wij adviseren u ook om te letten op de rust en 

regelmaat. Gezonde voeding, voldoende nachtrust 

zijn nodig voor een goede stemming en concentratie.



Leerplichtambtenaar bij ‘Vragen en Ontmoeten’

 
Graag nodigen wij u uit op onze koffie-ochtenden die twee keer per week plaatsvinden. 

Daarnaast hebben wij ontmoetingsmomenten ‘Vragen en Ontmoeten’ die eens in de twee 

weken plaatsvinden. Deze momenten zijn bedoeld voor u als ouder om met andere ouders 

en directie in gesprek te gaan. De koffie-ochtenden worden gedurende het schooljaar 

ingevuld met diverse themaingevuld met diverse thema’s. Zo komt Semra Yelkenci van LOES geregeld op school om 

een invulling te geven aan het ontmoetingsmoment en gaat in op de vragen van de ouders. 

De data van deze bijeenkomsten staan in de kalender vermeld. 

Op donderdag 20 december is de leerplichtambtenaar als gast uitgenodigd om tijdens 

het ‘vragen en ontmoeten’ zowel de ouders als de school te informeren over de rol van 

de leerplichtambtenaar. Wat kunt u als ouder en wij als school verwachten? U heeft dan 

ook de mogelijkheid om uw vragen te stellen. Alle ouders zijn uitgenodigd. 

De informatie-ochtend is van 9.00 tot 10.00 uuDe informatie-ochtend is van 9.00 tot 10.00 uur.

Er is een tweede datum gepland voor de ouders die niet in de gelegenheid zijn om 

donderdag 20 december te komen. De leerplichtambtenaar komt op dinsdag 5 maart 

wederom op bezoek. Deze datum kunt u alvast in uw agenda noteren.

Nieuws uit de groepen… Nieuws uit groep 3.

December is begonnen, de maand waarin wij bezig gaan met de laatste 10 letters. 

Wat hebben we al veel letters geleerd, u als ouders zult dit ongetwijfeld thuis merken. 

Na 12 weken onderwijs zijn alle kinderen al druk aan het lezen. 

Wij zijn hier erg trots op. Ook met rekenen maken we grote sprongen, we zijn 

begonnen met de eerste echte sommen. Daarnaast willen we alle splitsingen 

kennen t/m 10 en de getallenlijn uit ons hoofd t/m 100. kennen t/m 10 en de getallenlijn uit ons hoofd t/m 100. 

We zijn ook erg blij met alle ouders die ons hierbij ondersteunen en helpen. 

In december en januari staan er nog wat zaken op de agenda die we graag met u 

willen delen.

- 21 december is de laatste dag voor de wintervakantie. Deze dag willen we gezellig 

  afsluiten. We mogen dan een keertje extra schaatsen! Meer informatie ontvangt u 

  binnenkort.

- 10 januari mogen we weer zwemmen in het - 10 januari mogen we weer zwemmen in het Twentebad. Binnenkort hangt er weer 

  een lijstje voor het meerijden.

En dan eigenlijk wel het belangrijkste om vrij te houden in uw agenda!

Wanneer de kinderen alle letters geleerd hebben willen we dit natuurlijk met u vieren. 

We willen u daarom vragen om woensdag 23 januari vanaf 13.00 uur vrij te houden.  

Namens groep 3

Juf Barbara en juf Sinem






