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Op de eerste plaats wensen we u en alle kinderen alle goeds voor 2018!
Bewaren van de post
In de kerstvakantie hebben de ouders van Lotte Kooijmans de post voor de
school bewaard. Onze hartelijke dank daarvoor.
Luizencontrole
De kriebelbeestjescontroleurs hebben maandag 8 januari alle kinderen
gecontroleerd op het hebben van hoofdluis. De hele school is schoon, daar zijn
we heel blij mee. Suzanne, Mellanie en Linda, erg bedankt voor jullie werk.
Gevonden voorwerpen
De komende 2 weken kunt u een kijkje komen nemen in de bak met gevonden
voorwerpen. Na die 2 weken ruimen we alles op.
Turnclinic
Met de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn we dinsdag 9 januari naar een
turnclinic geweest. Het was een sportieve belevenis en het was erg leuk.
De foto’s staan volgende week op de website.
Ouders, bedankt voor het rijden.
Trivianttoernooi
Tien kinderen van groep 6-7-8 hebben woensdag 10 januari meegedaan aan
het jaarlijkse Trivianttoernooi in Druten.
Het was erg leuk en, ouders bedankt voor het rijden.
Workshopdag
Woensdag 17 januari gaan Fraukje en Sophia naar een workshopdag. Deze dag
maken zij kennis met verschillende keuzemogelijkheden om meubilair aan te
schaffen voor onze nieuwe school in de nieuwe MFA Batenburg.
Invallers van de Vervangingspool leiden die woensdag de groep van Fraukje en
die van Sophia.
Afname Cito-toetsen
Vanaf volgende week maandag 15 januari gaan de kinderen 2 weken aan de
slag met de Cito-toetsen. De kinderen van groep 1-2 maken de toetsen
Letterkennis, Taal en Rekenen voor Kleuters.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 maken de toetsen Begrijpend Lezen,
Woordenschat, Rekenen, Spelling en de Drie Minuten Toets DMT.
Voor de kinderen van groep 3 is er deze keer geen toets Begrijpend Lezen.
Bijlage: uitnodiging Prinsreceptie
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