NIEUWSBRIEF 19 januari 2018
Agenda
23-01
24-01
05-02
09-02
14-02
14-02
14-02
15-02
21-02
22-02
26-02/02-03

OR-vergadering
Start Nationale Voorleesdagen
Schoonmaakavond groep 1 en 2
Rapporten mee
Crea-ochtend groep 5 t/m 8
Rapport– en adviesgesprekken
Bestuursvergadering met OR
Rapport– en adviesgesprekken
Crea-ochtend groep 1 t/m 4
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Voorjaarsvakantie

Schoolvoetbal
In april wordt voor de 71e keer
het Lauwinus Maas schoolvoetbaltoernooi georganiseerd.
De inschrijving voor de schoolvoetbalteams is inmiddels geopend. Zijn er kinderen
die mee willen doen, dan kunnen zij zich opgeven bij
hun leerkracht. In tegenstelling tot andere jaren,
wordt er dit jaar geen toernooi voor groep 3/4 georganiseerd.
De data waarop gespeeld wordt, zijn:
Woe 04 april: jongens 11–tal van gr. 7 en 8
Woe 11 april: meisjes 7-tallen van gr. 5/6 en 7/8
Woe 18 april: jongens 7-tallen van gr. 5/6 en 7/8

Aandacht voor pesten
Maandag 15 januari werd
de maandviering voor
groep 3 t/m 8 geheel gewijd
aan het onderwerp
“pesten”. Dit doen wij één
keer per jaar. Wij hebben
het gehad over welk gedrag nou gewenst is en welk gedrag ongewenst is.
Pesten is altijd ongewenst gedrag. Ook hebben wij stil
gestaan bij wat pesten eigenlijk is en wat het met iemand doet. Je strijkt de kreukels niet strak uit een gepest hart. Dit hebben wij gedemonstreerd aan de
hand van een verkreukeld stuk papier. En sorry zeggen is niet genoeg, daar komt wel iets meer bij kijken.
Tot slot hebben wij met elkaar het lied gezongen van
Kinderen voor kinderen: “Houd eens op met dat gepest”. Wij hopen dat wij met elkaar er voor kunnen
zorgen dat wij een pestvrije school zijn!

Personeelszaken

Juf Lyda is gelukkig voorspoedig hersteld na haar opratie en na de kerstvakantie weer volledig aan het
werk gegaan.
Met juf Hilda gaat het nog wat minder goed. Zij moet
voor onderzoek en behandeling nog regelmatig naar
het ziekenhuis. Zolang zij onder behandeling is, moet
zij van de artsen een stapje terug doen en mag nog
Nationale voorleesdagen
niet voor een drukke kleuterklas staan. Gelukkig hebVan woensdag 24 januari tot en met 3 ben we juf Betteke bereid gevonden haar te vervanfebruari zijn de Nationale Voorleesda- gen. Wel mag juf Hilda zolang andere hand– en spangen 2018. Het Prentenboek van het
diensten verrichten, waardoor zij wel vaak op school
Jaar 2018: Ssst! De tijger slaapt, ge- te vinden is.
schreven en geïllustreerd door Britta
Teckentrup staat dit jaar centraal.
Volgende week zullen een aantal oude leerkrachten
van onze school komen voorlezen. Juf Aly de Vaal
komt voorlezen bij groep 1 en 2. Juf Bep Maij komt bij
groep 1, 2, 3 en 4 voorlezen en meneer Klaas Clements zal in de bovenbouw voorlezen.

Inloggen site
U ontvangt vandaag naast de nieuwsbrief ook een mail met daarin de nieuwe inloggegevens voor het fotogedeelte van onze website.
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Hoofdluiscontrole

CITO-toetsen
Twee keer per jaar (midden en einde schooljaar)
worden alle kinderen van groep 3 t/m 8
getoetst op hun kennis en vaardigheden wat betreft spelling, rekenen, woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen. De kleuters worden ook al
getoetst (op taal en rekenen). Deze
toetsbatterij noemen wij het Leerling
Volg Systeem. De resultaten worden met de letters A
t/m E weergegeven; A staat voor heel goed en E voor
zeer zwak. Deze toetsen hebben niets te maken met
de methodes die in de klas gebruikt worden, maar
staan op zichzelf. Wij streven in ons onderwijs ernaar
dat alle kinderen groeien in hun vaardigheid. De CITO
-toetsen worden meestal klassikaal afgenomen in de
groep. Alleen het technisch lezen wordt individueel
afgenomen door de R.T.-er of de onderwijsassistente.
De komende vier weken worden de middentoetsen
afgenomen. Altijd weer een intensieve periode voor
zowel de kinderen als de leerkrachten. De score van
uw kind ziet u terug op het rapport van februari.

Bezoek Lek & Linge
Donderdag 18 januari heeft groep 8 een bezoek gebracht aan Lek en Linge in Culemborg. De leerlingen
werden in groepjes verdeeld met symbolen van Asterix en een vmbo groepje. Ze kregen verschillende
lessen variërend van Engels, Frans, Scheikunde en
Techniek. De kinderen kunnen zo ervaren hoe het op
deze school gaat. Het was een leerzame en informatieve ervaring. Wij willen de (groot)ouders die ons gehaald en gebracht hebben hartelijk bedanken.

Groep 8 op kraamvisite

Afgelopen week zijn alle kinderen weer gecontroleerd
op hoofdluis. Gelukkig kunnen wij melden dat deze
vervelende beestjes niet zijn gevonden.
Wel gaven een aantal ‘luizenmoeders’ aan dat zij
gaan stoppen. Daarom zijn wij dringend op zoek naar
mensen die dit belangrijke klusje willen overnemen. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij meneer Jeroen

Belangrijke data groep 8
23 januari

Open dag Lingeborgh 19:00-20:30
uur

24 januari

Open huis Heerenlanden College
15:00-17:00 uur en 18:30-20:30 uur

26 januari

Open dag Lek en Linge 15:30-17:30
uur en 19:00-21:00 uur

29 januari

Open dag Lek en Linge 18:00-20:00
uur

30 januari

Open lesavond KWC voor TTO voor
VMBO/HAVO/VWO

07 februari

Afternoon tea. Voorlichting 2TO
Lek en Linge

Jarigen februari
Floris Bos
Terra van Dalen
Ivan Wilmerink
Emily Zuurmond
Lisa Zwambag
Sem van der Burg
Rens Guliker
Martijn van Tuijl
Daan van den Berg

groep 8
groep 8
groep 8
groep 3
groep 7
groep 4
groep 3
groep 8
groep 6A

Vanmorgen is groep 8 op kraamvisite geweest bij juf
Sabine. We waren met de hele klas uitgenodigd om
baby Mees te komen bewonderen. We kregen allemaal een heerlijke beschuit met muisjes en iets te
drinken. Alle kinderen mochten Mees even vasthouden. Hij heeft iedereen eens goed bekeken en niet
eens gehuild! Het was een leuk bezoek. Ouders die
ons hebben gereden: Hartelijk bedankt.

Bijlage:
29-01

Flyer ‘Videoclip maken’

Kijk ook eens op www.lingelaar.nl
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