Nieuwsbrief 10

maandag 28 jan – vrijdag 8 feb

Beste ouders,
Zoals u wellicht heeft gezien is het hek om de
school voorzien van een houten afwerking om
de veiligheid te vergroten. We hopen hiermee
geen last meer te hebben van scherpe
uitsteeksels.
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In veel groepen worden momenteel CITO-toetsen
afgenomen om de resultaten van onze kinderen te
vergelijken met de landelijke resultaten. Zo monitoren
we of onze leerlingen voldoende profiteren van ons
onderwijsaanbod. De resultaten worden met elkaar
besproken en geanalyseerd tijdens een teamoverleg.
We bekijken wat werkt en wat nog aangescherpt kan
worden. Zo nodig plegen we interventies om het
onderwijs te verbeteren.
Op dinsdag 29 januari hopen we veel ouders
te spreken op onze ouderavond. In de vandaag
verzonden mail leest u meer over deze avond.
Allemaal een fijn weekend,
team Weemewereld

Agenda:
Dinsdag 29 januari
Ouderavond
Donderdag 31 januari
Schoolzwemmen gr 3 en 4

Workshop gr. 7/8
Vrijdag 1 februari
Columbusochtend
Vrijdag 8 februari
Studiedag team
kinderen vrij

Schoolfruit
Voor aankomende week krijgen de kinderen: sinaasappel, appel en mandarijn.
Wanneer u nu denkt dat uw kind niet genoeg heeft aan één stuk fruit of dat uw
kind het niet lust, wilt u dan zelf voor een vervangend (wat uw kind wel lust) of
extra stuk fruit zorgen? Wij stimuleren wel om een stukje fruit te proeven.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Oud papier
De oud papier container zal maandag 4 februari weer bij school staan. De
opbrengst komt weer ten goede van de kinderen. U helpt toch ook mee om de
kas te spekken??

Groep 1
Schrijfdans: zingen, dansen en “schrijbelen” met scheerschuim:
Deze week hebben we weer fijn gedanst op de muziek van “Pannenkoeken”.
Juf Jet las het verhaal voor. Daar hebben wij over gepraat, wat is een recept en
wat heb je allemaal nodig om pannenkoeken te bakken? We hebben het lied
gezongen en we hebben gedanst in de kring. Vaak bewegen wij dan ons hele
lichaam en gebruiken wij beide armen en handen. Later hebben de kinderen
ge-“schrijbeld” met scheerschuim: op de muziek bewegen zij met beide
handen door de scheerschuim op tafel. Het was leuk en de klas rook heerlijk
naar scheerschuim!
Sneeuwpret op woensdag 23 januari!
Het was een prachtige ochtend: op woensdag lag er een flink pak sneeuw in
Twente, dus ook bij ons op het plein. De groepen 1,2 en 3 zijn al vroeg gaan
buitenspelen. Het was geweldig: sneeuwballen gooien, de kruiwagen vullen
met sneeuw, rijden met de slee … de kinderen én de leerkrachten hebben
genoten!

Voorleesdagen: een brandweerman komt voorlezen
Op donderdag 24 januari kwam een brandweerman voorlezen in de groepen 1
en 2. Meneer Arjan Webbink kwam in zijn brandweerpak de klas in. De
kinderen en meneer Arjan praatten over veiligheid en gevaar: een jongen
vertelde over de pluisjes van de droogtrommel, een meisje vertelde over brand
bij de buurvrouw … veel verhalen. Meneer Arjan las een prentenboek voor en
hij liet ons de brandweerauto zien. Dank je wel!
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