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Activiteiten
donderdag 20 december
: Kerstviering
vrijdag 21 december
: Einde schooltijd om 12.00 uur !!
maandag 7 januari
: studiedag Albero (kinderen vrij)
donderdag 14 februari
: studiedag (kinderen vrij)
week van 18 februari
: 10 minuten gesprekken
woensdag 13 maart
: Biddag (op school)
vrijdag 12 april
: Koningsspelen
donderdag 18 april
: Paaslunch
dinsdag 14 mei
: schoolfotograaf
donderdag 16 mei
: sportdag
20 t/m 23 mei
: Avondvierdaagse
27 t/m 29 mei
: Schoolkamp
dinsdag 11 juni
: schoolreisje kleutergroepen
dinsdag 18 juni
: studiedag (kinderen vrij)
woensdag 19 juni
: schoolreis 3 t/m 7
week van 17 juni
: 10 minuten gesprekken
dinsdag 25 juni
: musical groep 8
donderdag 4 juli
: spelletjesdag
vrijdag 5 juli
: opruimdag (kinderen vrij)
Let op : dit is de voorlopige activiteitenlijst. Er komen altijd nog activiteiten bij of soms
verandert de datum alsnog. De activiteitenlijst in het laatste infoblad dat regelmatig
rondgestuurd wordt is altijd leidend.
Vakantierooster 2018 - 2019
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart
Goede Vrijdag
19 april
2e Paasdag/Meivakantie
22 april t/m 3 mei
Hemelvaart
30 en 31 mei
Pinksteren
maandag 10 juni
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus
-------------------------------------------------------------Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober

Kerstviering donderdag 20 december
De Kerstviering vindt dit jaar in de NH kerk plaats.
Ook nu weer in 2 gedeeltes, vanwege het grote aantal kinderen /
mensen kan / mag dit niet allemaal samen.
Groepen 1 t/m 4 : 17.00 - 18.00 uur (crèche in de Haven voor
kinderen t/m 3 jaar) Kerk open om 16.30 uur.
Groepen 5 t/m 8 : 19.45 - 20.45 uur (geen crèche)
Kerk open om 19.15 uur.
De kinderen zitten bij de ouders, behalve de kinderen die
meespelen in het Kerstspel. Die zitten vooraan bij hun leerkracht.
Het goede doel van dit jaar zijn de kinderen van Nieuw Aurora,
info : http://www.kinderenvannieuwaurora.nl
Op school hebben de kinderen hier een presentatie over gehad. Ook hebben ze een
spaarpotje meegekregen. In plaats van geld voor de zending kunnen ze dan hiervoor
sparen in deze laatste week voor de Kerst.
Een aantal ouders en kinderen hebben aangegeven niet op beeldmateriaal zichtbaar te
willen zijn i.v.m. de wet op de privacy. We willen u dan ook dringend vragen geen foto’s
of filmopnames te maken tijdens de Kerstvieringen. Jammer, maar we dienen ons aan
de AVG te houden.
Kleutergroepen
Na de Kerstvakantie willen we zo snel mogelijk met een derde kleutergroep starten.
Intussen zijn er 2 nieuwe collega’s benoemd :
Chantal van Koeveringe - Lobbezoo op dinsdag, woensdag en donderdag.
Marieke Pilaar op maandag.
Fijn dat we er in geslaagd zijn om 2 nieuwe, enthousiaste collega’s te vinden.
De ouders / verzorgers van de kinderen die in deze groep komen zullen we komende
week nog verder inlichten.
Vervangingen
Al een aantal keren hebben we het gemeld en was het in het nieuws : het is steeds
moeilijker om vervang(st)ers te vinden bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten.
We hebben nu een stappenplan opgesteld wat te doen als we te horen krijgen dat er
geen vervanging geregeld kan worden. De laatste optie is het verdelen van de groep. Of
de ouders vragen hun kind thuis te houden als we het bv. al een dag van tevoren weten.
Dat proberen we, zeker bij wat oudere kinderen, uiteraard te voorkomen.
Ook hebben we afgesproken dat we de ouders kort informeren als er vervanging in de
groep is. Dit zal via Parro of via de mail gebeuren.
Ontwikkelingen op onderwijsgebied
In het vorige infoblad hebt u gelezen over Expliciete Directe Instructie (EDI). De
komende periode staat hiervan het onderdeel ‘Begeleide inoefening’ centraal.
Leerkrachten letten er dan op dat de leerlingen pas zelfstandig aan de slag gaan
wanneer ze de instructie echt hebben begrepen. De volgende stappen worden
gehanteerd:
1. De leerkracht doet het voor en laat de kinderen herhalen.
2. De leerkracht doet een stap voor en laat de leerlingen de volgende stap zelf
uitvoeren.
3. De leerkracht laat de leerlingen met een voorbeeldopdracht alle stappen zelf
uitvoeren en controleert na iedere stap de wisbordjes.

Diversen
Evenals vorig jaar willen we vragen om de kinderen geen kerstkaarten in de klas uit te
laten delen.
Maandagmorgen werden we opgeschrikt door het nog plotselinge overlijden van de
moeder van juf Wilma. We wensen haar en de naaste familie heel veel sterkte toe in
deze moeilijke dagen.

