Agenda
Vr 18 jan
Za 19 jan
Ma 21 jan
Wo 23 jan
Za 26 jan
Ma 28 jan
Za 2 feb
Di 5 feb
Wo 6 feb
Di 12 feb

Boerderijschool klas 3-4
Klusdag 10.00 – 15.00
Klassenouderoverleg 8.30
Start voorleesdagen met Ernst Daniël Smid
Open dag bovenbouw Zutphen 10.00 – 14.00
Ouderavond kleuters: 19.30 oudste kleuters/
20.15 alle kleuterouders
Open dag 10.00 -14.00
Open lessen 9.00 – 10.00
12.00 klassenpresentatie + hapjesmarkt
Ouderavond klas 1-2, 20.00

week 4

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag
Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij binnen
lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.
Aanwezigheid IB’er: woensdag en donderdag
Aanwezigheid administratie: dinsdag en donderdag

Berichtje directeur,
Klassenouderoverleg
Maandag 21 januari is er Klassenouderoverleg.
Jullie kunnen je puntjes weer meegeven aan de klassenouder van je klas.
Bankje rondom de boom
Wat missen wij ons bankje rondom de boom bij de ingang op het plein.
Maar er gaat aan gewerkt worden. De vader van Noortje en Olivier coördineert dit
mooie project. Handige handen kunnen zich bij hem melden.
Klusdag 19 januari 10.00 – 15.00 uur
Zaterdag is het weer zo ver. Juf Maike en meester Marinus hebben een lijst met
klussen en verzorgen het materiaal.
Onderstaande werklustige ouders worden verwacht:
Low, Arnoud, Lungile, Emma W, Sophie, Dzja-El, Yves, Indira, Elia (klas 6), Finn W,
Bente, Lot, Tobin, Jort, Rens, Joaquim, Yare.
Vrijdag 15 maart 2019
Hebben jullie ook al de vooraankondiging gezien van een grootse onderwijsstaking op
vrijdag 15 maart.
Het is nog niet zeker, maar goed om alvast rekening mee te houden.
Joke Rebel

Kleuters,
Nationale voorleesdagen
Woensdag 23 januari komt Ernst Daniël Smid “Een huis voor Harry” voorlezen om de nationale
voorleesdagen in te luiden.
Ouderavond 28 januari
Aanvang “oudste kleuterouders”: 19.30 uur
Aanvang “jongste (en oudste) kleuterouders” : 20.15 uur:
koffie/thee, tot 21.30/21.45 uur
Afscheid stagiaire Jans:
Het afscheid van stagiaire Jans is op dinsdag 29 januari, dit zal in de klas zijn met de
kinderen. Wij maken op school iets voor haar, maar kinderen mogen thuis ook iets maken als
ze de behoefte hebben.
Schoonmaakmiddag dinsdag 29 januari om 13.00 uur
Op deze middag gaan we, naast het schoonmaken, alle blauwe gordijnen er af halen. De
ouders die op de helplijst staan worden verwacht: Mia, Low, Yalou, Boas, Olivier, Valentijn,
Finn, Leni
Maria Lichtmis
Vrijdag 1 februari vieren wij Maria Lichtmis in de kleuterklas. Op school is dit het feest van de
kaarsen en van het afsluiten van de kersttijd. Op deze dag branden voor het laatst kaarsen in
de klas en worden ook alle resten kaars opgebrand en er worden nog één keer alle liederen
gezongen die vanaf het Sint Maartensfeest gezongen zijn.

Klas 1 en 2
´Van kippenvel tot winterjas´
Wij kunnen ons kleden op de verschillende weersomstandigheden, maar hoe zit dat bij dieren?
Welke huidbedekkingen kunnen we bij dieren onderscheiden? Hebben de mensen misschien
ook iets afgekeken van de dieren? Afgelopen maandag waren
de kinderen van klas 1 en 2 uitgenodigd bij de
museumfabriek om zich hierin te verdiepen. Uiteraard waren
er ook een paar echte dieren (wormen, goudvis, schildpad) ,
dat was toch wel het leukst.

Citotoetsen
In klas 1 en 2 starten we de komende week met de halfjaarlijkse citotoetsen. Voor klas 1 en 2
gaat het om een rekentoets, een spellingtoets (dictee) en de DMT (zoveel mogelijk woorden
lezen in 1 minuut). De reken- en spellingtoets wordt klassikaal afgenomen; juf leest voor en
de kinderen maken de som of schrijven het woord op. De DMT wordt individueel door juf
Gerda afgenomen.
Het doel van deze toetsen (methode onafhankelijk) is een beeld te krijgen van waar de
kinderen op dit moment ‘staan’ t.a.v. rekenen, lezen en spelling. Individueel, maar ook als
klas.
Voor de kinderen willen we er geen druk op leggen. We benaderen het zoveel mogelijk als een
gewone rekenles of dictee, met dit verschil dat juf niet mag helpen. We vragen de kinderen
hun best te doen, maar fouten maken mag ook, want er zullen best een paar moeilijke
sommen of woorden tussen zitten. Je hoeft niet alles goed te hebben.
De resultaten worden besproken tijdens de oudergesprekken in maart (indien nodig zullen we
daarvoor al contact opnemen). Op de ouderavond in februari zullen we er ook even aandacht
aan besteden, niet zozeer over de resultaten, maar wel hoe je de formulieren moet ‘lezen’
waarop de resultaten worden weergegeven.

Driekoningen
Afgelopen vrijdag met klas 4,5,6
naar het mooie Driekoningenspel in
Zutphen geweest. Daarna ging de
4de klas nog even bij juf Josien op
bezoek!
Groetjes,
Adinda

Klas 5/6
In de klas zal de komende weken gewerkt worden door juf Linda: welkom terug! Ze is met
groot enthousiasme weer gestart.
Daarnaast zal juf Judith er nog steeds een paar dagen zijn. Fijn dat zij dit nog weer wil doen,
al vanaf de zomervakantie was zij wekelijks in de klas en weet hoe het reilt en zeilt.
Juf Annelien neemt de komende twee weken haar BAPO dagen op ( werktijd verkorting ivm
leeftijd) en is in februari weer terug in de klas.
Voor alle zaken is juf Linda het aanspreekpunt: zodoende houdt zij het overzicht.

Ingezonden stuk:

Nog onvoldoende potentiële deelnemers Ukelele workshop
Zoals in een eerder Fonteintje vermeld, wil ik een workshop Ukelelespelen voor beginners
organiseren.
Een aantal mensen heeft zich hiervoor opgegeven, maar dat aantal is zeker nog niet
toereikend.
Daarom nog een laatste oproep voor geïnteresseerden zich voor 25 januari bij mij te melden
(sander@sanderdamen.nl).
Ik neem na de 25e een definitief besluit.
Vriendelijke groeten,
Sander Damen
(Vader van Strobbe, klas 2)

In de bijlage:
Poster Open Dag;
Lezing Dr. Schoorel;
Uitnodiging voorstelling

Op de voorkant: Bordtekening van klas 5-6

