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Voorwoord
Het nieuwe jaar is alweer even gestart, maar toch willen we u en jullie via deze weg
een goed en gezegend 2019 wensen. We weten niet wat dit jaar ons gaat brengen,
maar we bidden dat de Heere God ons in alle omstandigheden goed en nabij wil zijn.
Ook hopen we dat we in dit nieuwe kalenderjaar veel fijne en goede dagen op school
mogen hebben. Dat de kinderen zich ‘thuis’ mogen voelen en dat we lekker kunnen
werken!

Welkom/geboorte
In de instroomgroep heten wij Philou Nijhof en Jeftha de Groot van harte welkom.
We hopen dat jullie snel kunnen wennen op onze school en heel veel plezier zullen
hebben!
Dammen
De welpen van groep 5/6 en de pupillen van groep 7/8 spelen de damfinale van
Molenlanden in de Multistee te Goudriaan, op zaterdag 26 januari. We wensen hen
veel succes! Zet hem op!
Kerstkaarten actie Woord en Daad
Groep 7 heeft met de verkoop van kerstkaarten het mooie bedrag van €579,30
opgehaald voor Woord en Daad. Super gedaan! Bedankt voor jullie inzet!

Zendingsgeld
Op maandagmorgen mogen alle kinderen geld meenemen naar school voor de
zending. De opbrengst van het zendingsgeld dat de kinderen hebben meegebracht in
het jaar 2018 bedroeg € 1203,46. Van dit mooie bedrag is € 360,00 gegeven aan
Woord en Daad voor ons adoptiekind, € 421,73 is overgemaakt naar de
Gereformeerde Zendings Bond en € 421,73 naar de Inwendige Zendings Bond.
Hartelijk dank voor al het zendingsgeld! We hopen dat iedereen, ook in dit nieuwe
jaar, op maandag iets mag geven voor onze naasten dichtbij én ver weg!
Groep 7
Juf de Vries gaat per 1 februari met zwangerschapsverlof. Zij zal vervangen worden
door een oude bekende, meester Aantjes. Hij zal de rest van het schooljaar op
vrijdag in groep 7 lesgeven. De overige dagen is meester Boer in deze groep.
Inschrijven nieuwe leerlingen
Maandag 4 februari is de inschrijving nieuwe leerlingen. Het gaat om de leerlingen
die na 1 oktober 2015 zijn geboren. De inschrijving is van 15.00–16.30 uur.
Cito-toetsen in het Ouderportaal
Wij hebben de cito-toetsen in het Ouderportaal van Parnassys even uitgezet, omdat
we nu midden in de toetsperiode zitten. Als alle uitslagen bekend zijn en we dus een
compleet beeld hebben, maken we alles weer voor u zichtbaar.
Rapport
Donderdag 7 februari krijgen de kinderen het eerste rapport mee naar huis.
10-minuten avonden
Op dinsdag 19 februari en woensdag 20 februari zijn de 10-minuten avonden voor de
groepen 1 t/m 7. Samen met de leerkracht gaat u in gesprek over de vorderingen
van uw kind die u ziet op het rapport en het ouderportaal. U krijgt hier nog een brief
over. Voor groep 8 zijn er de adviesgesprekken VO op maandag 11 en dinsdag 12
februari.
Bril
Deze bril ligt al een hele poos hier bij ons in de
personeelskamer. Wie is hem kwijt? Kom hem gerust
halen!

Molenwaard Actief
James Bond, een agent of een spion.. Lukt het jou om al deze taken uit te voeren
tijdens dit spannende spel? James Bond moet zoveel mogelijk pakketjes smokkelen,
de agenten willen James Bond tegenhouden en worden geholpen door de spionnen.
Wie zal het spel winnen? Schrijf je snel in voor deze spectaculaire Ben Bizzie
activiteit.
Wie? Groep 3 t/m 8
Waar? Sporthal de Beemd, Oud-Alblas
Wanneer? Dinsdag 12 februari
Tijdstip? 15.30 uur – 16.30 uur
Kosten? Gratis

Schoolregels/kwink
In de maand februari is de
volgende schoolregel aan de beurt:
Wij houden elkaars spullen
netjes! We geven hier in de
klassen extra aandacht aan. Als
leerkracht en ouders zijn we hierin
ook een voorbeeld voor de
kinderen. Ook de andere regels
worden steeds herhaald. Er is weer
een nieuwe koelkastposter uit van
onze sociale vaardigheidsmethode
Kwink. De poster is als bijlage
meegestuurd bij deze nieuwsbrief.
Wilt u er thuis ook eens met uw
kinderen naar kijken?
Wonderlijk gemaakt
Na de voorjaarsvakantie starten we weer met de lessen ‘Wonderlijk gemaakt’.
Hieronder een overzicht wanneer welke lessen gegeven worden. Vorig jaar is er een
ouderbrochure met informatie over de lessen uitgedeeld. De kinderen die dit jaar
nieuw op school gekomen zijn, zullen nog een brochure meekrijgen. Op de website
https://www.wonderlijkgemaakt.nl/basisonderwijs kunt u ook nog meer lezen over
de methode.
Groep 1 t/m 6:
 les 1: week van 11-15 maart
 les 2: week van 25-29 maart
 les 3: week van 8-12 april
Groep 7 en 8:
 les 1: week
 les 2: week
 les 3: week
 les 4: week
 les 5: week
 les 6: week
 les 7: week

van
van
van
van
van
van
van

11-15 maart
25-29 maart
8-12 april
13-17 mei
20 mei-27 mei
17-21 juni
1-5 juli

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint op vrijdag 22 februari om 12.00 uur. We verwachten de
kinderen op maandag 4 maart weer op school.
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21 oktober t/m 25 oktober 2019
23 december t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
10 april t/m 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 mei t/m 22 mei 2020
1 juni t/m 2 juni 2020
19 juli t/m 28 augustus 2020

Nieuws uit groep 5
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