NIEUWSBRIEF 2 februari 2018
Agenda
05-02
09-02
14-02
14-02
14-02
15-02
21-02
22-02
26-02/02-03
07-03
09-03

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
Informatieavond nieuwe kleuters
Ouderraadsvergadering
‘Open ochtend’ aanmelden nieuwe
Kleuters

Aanmelden nieuwe leerlingen

Toffe peer in groep 3
In groep drie staat elke week
een kind in het zonnetje. Hij
of zij is ‘de toffe peer’ van de
week. Het kind mag de tafel
inrichten met spulletjes over zichzelf en mag daar wat
over vertellen. Ook krijgt dit kind extra veel complimenten en doen wij lieve dingen voor hem of haar.
Wij willen vragen of alle kinderen hiervoor een foto
mee willen nemen (max 10x15 formaat).

De Leesmediacoach
In groep 5/6 heeft Adrie een stukje uit het boek ‘FC
Buurt slaat terug’ voorgelezen. Daarna mochten de
kinderen het spel boggle
doen, waarbij zij woorden
uit het boek moesten maken. Gelukkig mocht het
boek in de klas blijven,
zodat wij er allemaal in
kunnen lezen.

Woensdag 7 maart a.s. organiseren wij een informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen. Op deze
avond wordt er verteld hoe wij werken, kunt u vragen
stellen, de school bezichtigen en kennis maken met
alle leerkrachten. De informatieavond begint om
20:00 uur.
Vrijdag 9 maart is de ‘Open Ochtend’. U bent die ochtend tussen 9:00 uur en 11:30 uur van harte welkom
om samen met uw kind de school te komen bekijken. In groep 6/7 heeft Adrie ons kennis laten maken met
verschillende boeken over de tweede wereldoorlog.
Wij proberen zoveel mogelijk ouders een persoonlijke Zij heeft ook een stukje voorgelezen uit een boek. Wij
uitnodiging te sturen. Ouders die een uitnodiging wil- hebben dit, best wel heftige, onderwerp afgesloten
len ontvangen en waarvan geen kind(eren) naar de met een luchtig spel.
basisscholen (in Beesd) of peuterspeelzaal “de Knuffel” gaan, kunnen een mail sturen naar:
lingelaar@lingelaar.nl. U krijgt dan een uitnodiging
toegestuurd. Tevens willen wij aan ouders van de
Lingelaar vragen of zij deze
data willen doorgeven aan ouders met jonge kinderen in hun
omgeving/kennissenkring. Wij
zouden het fijn vinden een
groot aantal nieuwe leerlingen
te kunnen begroeten in het
nieuwe schooljaar.
Doopdienst
A.s. zondag 4 februari is er een doopdienst in de Sint
Pieterskerk te Beesd. Er worden 2 kinderen gedoopt:
Matthijs den Hartog en Stan van Zandwijk.
Matthijs is het broertje van Willem uit groep 1.
Wat zou het leuk zijn als er veel kinderen naar deze
feestelijke dienst komen.
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Even voorstellen..

Nationale voorleesdagen
Tijdens de nationale voorleesweek hebben juf Aly en
juf Bep (bij velen wel bekend) de groepen 1 en 2
voorgelezen. Zij lazen prentenboeken voor die aansloten bij het thema “Winter”. De kinderen hingen
werkelijk aan hun lippen en genoten met volle teugen.
Het was ook leuk te zien hoe de juffen zelf genoten
van deze voorleesmomenten. Al jaren met pensioen
maar voorlezen/vertellen verleer je niet en ook het
enthousiasme blijft bestaan.

Ik wil me graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Diana van Beek en
ik werk als kinderfysiotherapeut bij
Alpha Fysiotherapie in Beesd. Op de
vrijdag werk ik daarnaast op de Lingelaar.

MR-lid gezocht
Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van een
ouder uit de medezeggenschapsraad (MR), zijn wij
per volgende schooljaar op zoek naar een enthousiaste ouder die de oudergeleding wil komen versterken. De MR wordt bij onze school vertegenwoordigd
door twee ouders en twee leerkrachten.
De MR kan en mag aangelegenheden die de school
betreffen bespreekbaar maken, standpunten kenbaar
maken en voorstellen doen aan het bevoegd gezag
(bestuur). Op een aantal onderwerpen heeft de MR
instemmingsrecht en er zijn zaken waarvoor het bestuur aan de MR advies moet vragen.

Personeelszaken
Juf Hilda is nog regelmatig voor onderzoek en behandeling afwezig. Zolang dit duurt, mag zij nog niet
voor de klas staan. De komende tijd zal zij nog vervangen worden door juf Betteke.

Als kinderfysiotherapeut ben ik opgeleid om kinderen (0-18 jaar) met motoriek problemen
spelenderwijs (beter) te leren bewegen. Een hulpDonderdag 25 januari kwam vraag bij schoolkinderen kan bijvoorbeeld zijn het
juf Heleen in groep 5/6 voorle- (voorbereidend) schrijven (o.a. de pengreep, het leesbaar schrijven of schrijfkramp). Maar ook als kinderen
zen. Wij hebben van haar
voorleesverhaal genoten! Zo niet goed mee kunnen komen tijdens de gymles, vaak
erg zelfs, dat wij nog een ver- vallen, een slechte houding hebben, angstig zijn in
hun bewegen of pijnklachten ervaren aan bijv. enkels
haal wilden horen. Gelukkig
of knieën kan de kinderfysiotherapie hierbij helpen.
wilde ze die ook voorlezen.
Twijfelt u echter of een probleem iets is voor de kinHet boek mocht op school
derfysiotherapie, vraag het me dan gerust.
blijven, zodat wij er vrijdag
weer één uit konden kiezen.
Voor een afspraak kunt u bellen naar Alpha FysiotheAls afsluiting van de nationale voorleesdagen kregen rapie op 0345-681645. Het is eventueel mogelijk dat
ook de groepen 6/7 en 8 tenslotte nog bezoek. Mees- ik uw kind eerst kort bekijk op school om te bepalen of
ter Klaas Clements die vroeger als meester aan onze verder onderzoek noodzakelijk is. Dit gebeurt uiterschool verbonden is geweest, kwam voorlezen. Van aard uitsluitend met toestemming van u als ouder(s).
Behandeling is mogelijk op school maar alleen in
een aantal leerlingen had hij zelfs de ouders nog in
de klas gehad. Hij had sprookjes van Godfried Bom- overleg met de leerkracht. Bij een eerste behandeling
is het uiteraard wel belangrijk dat een ouder/verzorger
ans meegebracht. De kinderen hebben ervan genoaanwezig is.
ten
Mocht u verder vragen hebben, dan hoor ik het graag!
Juffen /meneer (oud collegae) bedankt!!!!!!

Wat is het belang van de MR?

Ouders, leerlingen en school hebben allemaal belang
bij medezeggenschap . Voor u als ouder is het zeker
belangrijk om van de medezeggenschap gebruik te
maken. Immers, uw kind brengt een zeer groot deel
van de tijd door op onze school. Ze bouwen hier aan
hun toekomst. Als lid van de MR kun je echt invloed
uitoefenen. Het grote voordeel van de mrlidmaatschap is dat je dat je echt invloed kunt uitoefenen. Bovendien krijg je een boeiende inkijk in de onderwijssector.
Bijlagen:
Wilt u met de MR meedenken?
29-01 Flyer ‘Videoclip maken’
U kunt zich aanmelden bij één van de MR-leden.
Juf Ingrid, Juf Cindy, Kim Witberg of Pascal Stijsiger

Kijk ook eens op www.lingelaar.nl

