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11 januari 2019

DE A LLERBES TE WENS EN VO O R 2019
Sommigen van u heb ik al gesproken en de hand gedrukt, maar middels deze weg wil
ik iedereen en zeker ook namens mijn collega´s, een heel gezond en voorspoedig
2018 toewensen. We hopen op een positief jaar voor u en uw kind(eren) en daar zullen wij als team op school ook ons best voor doen.
VERVANGINGSPROBLEMATIEK:
U heeft het vast in het nieuws gehoord. De griep is onderweg en breidt zich uit. Uiteraard hoop ik dat
het ons team voorbij zal gaan, maar dat valt niet te voorspellen. We zullen ons uiterste best doen om
invallers te vinden en het onderwijs doorgang te laten krijgen. Een eerste ziektedag proberen we bij
afwezigheid van een leerkracht, in principe altijd binnen de school op te vangen, door groepen te verdelen. Dat geeft ons ook de gelegenheid om een plan op te stellen. Laten we hopen dat het allemaal niet
nodig zal zijn.
TECHNASIUM OPDRACHT :
Wij zijn op zoek naar ouders met een eigen bedrijf, die een bepaalde vraag/ probleem of uitdaging creatief opgelost zouden willen zien worden. Dat zou namelijk een Technasium-opdracht kunnen opleveren
voor Melanchthon Bergschenhoek. Wie zou ons kunnen helpen? Zie de bijgevoegde flyer.
JANUARI CITO-TOETSMAAND:
De komende weken worden er in de groepen 3 t/m 8 de bekende cito-toetsen afgenomen voor taal,
technisch en begrijpend lezen en rekenen. Dit gebeurt gewoon rustig in de klas. Alleen voor de toetsen
technisch lezen worden de kinderen uit de groep gehaald om in een rustige ruimte te kunnen lezen.
De resultaten zullen op het eerste rapport worden aangegeven en kunne op de rapportavond besproken
worden.
De cito-toetsen worden niet meer standaard in groep 2 afgenomen. Ook de inspectie is gaan inzien dat
dit eigenlijk niet bij de kleuters thuishoort en laat de scholen de keus. Wij hebben besloten om ze niet
meer af te nemen, tenzij we bij een bepaald kind meer informatie nodig hebben vanuit een methode
onafhankelijke toets. Vanuit ons observatieststeem Inzichtelijk verkrijgen wij zoveel informatie over een
kind, dat wij dat afdoende vinden. En ook deze gegevens ijn op de rapportavond met de leerkracht te
bespreken.
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januari
Studiedag; OPGELET!!
januari
Ouderklankbord groep; gr 1-4
januari
Studiedag; OPGELET!!
februari
Rapporten mee naar huis
februari
Creamiddag voor gr 4 t/m 8
februari
10-minutengesprekken
februari
12 uur vrij!!
feb—1 maart
Voorjaarsvakantie

Week 3: 14 t/m 18
januari 2019

Week 3: 14 t/m 18
januari 2019

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8
Hoe het begon, Johannes 1:1-18
Johannes de Doper,
Johannes 1:19-28
Johannes wijst Jezus
aan, Johannes 1:2934

Als Jezus 12 jaar is Lucas 2
Johannes de Doper
Mattheüs 3

SCHOOLVOETBALTOERNOOI:
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben deze week een brief meegekregen over het schoolvoetbaltoernooi. Heeft u het al gezien?
Ook dit schooljaar zouden we als school mee kunnen doen met het
schoolvoetbaltoernooi. Het is mogelijk om een voetbalteam samen te
stellen voor groep 7/8 en groep 5/6. Zie de brief.
De voorgenomen speeldata zijn:
Woensdagmiddag
20 maart 2018
voorronden
groepen
7/8 Jongens (8-tal) en meisjes (8-tal) (uitsteldatum 27 maart)
Woensdagmiddag
3 april 2018 voorronden
groepen 5/6
Jongens (6-tal) en meisjes (6-tal) (uitsteldatum 10 april)
Finales worden op 17 of 24 april gespeeld.
Let op; je kunt je uiterlijk tot en met 25 januari op school inschrijven, maar we zullen pas als school inschrijven als er sprake is van
een compleet team + de begeleiding op de speeldagen.
Allereerst is het noodzakelijk dat er ouders zijn die een team willen
trainen, begeleiden en op de dag van het toernooi zullen coachen.
Vindt u het leuk om een team te begeleiden, dan kunt u contact met
school opnemen. Zonder ouders die een team willen leiden en alles
regelen, kunnen wij helaas niet inschrijven voor het toernooi.
HERINNERING: SCHOOLFONDS 2018-2019:
Aan het begin van dit schooljaar heeft een brief
ontvangen met het verzoek om uw vrijwillige
ouderbijdrage ten bate van het schooljaar 20182019 te voldoen. De bijdrage bedraagt dit
schooljaar € 35,00 per kind. Dit geld wordt gebruikt om activiteiten te organiseren die helaas
niet door de overheid worden vergoed. U kunt daarbij denken aan
sinterklaas-, kerst-, en paasvieringen, excursies, musische vor-ming,
de sportdag etc. Wij zien € 35,00 per leerling als een minimum bedrag, u begrijpt dat een hogere bijdrage van harte welkom is!
Wij verzoeken u vriendelijk om de bijdrage voor uw kind(eren) over
te maken op rekeningnummer NL94 RABO 0106 6420 06 onder duidelijke vermelding van schoolfonds 2018/2019 en de naam
van uw kind zoals uw kind o p schoo l bek en d is en de groep
van uw kind(eren).
De bijdrage is als volgt berekend naar het aantal kinderen dat per
gezin bij ons op school zit:
1. kind € 35,00
2. kinderen € 70,00
3. kinderen € 105,00
4. kinderen € 140,00
Wij vertrouwen op uw medewerking en verzoeken u vriendelijk
om uw bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken.
ONZE EERSTE CREA-MIDDAG:
Vanmiddag hebben we weer een creamiddag voor groep 4 t/m 8. Er gaan weer
allerlei mooie dingen gebeuren m.b.v. ouders, stagiaires, vrijwilligers en JaysPlace voor dansles.
In het speellokaal wordt vanmiddag dansles gegeven door een dans
expert van Jaysplace. Ook komt er vanmiddag een muzikant die alles
van djembé weet. Hij zal 10 kinderen tegelijk djembé les geven. Dus
dat wordt een muzikaal moment.

SCHOOLZWEMKAMPIOEN
WEDSTRIJDEN:
Ook in 2019 zullen de
“Lansingerlandse SchoolzwemKampioenschappen”
(SZK) door onze zwemvereniging De Watervogels worden
georganiseerd. Dit jaarlijkse
evenement zal plaatsvinden op
zaterdagmiddag 16 februari
van 14.30—17.30 uur.
Kort samengevat is het als
volgt opgezet:
- Er wordt gezwommen om een
teamprestatie
- Een team bestaat uit 6 kinderen, 2 uit groep 3 of 4, 2 uit
groep 5 of 6 en 2 uit groep 7 of
8
- Er mag per team maximaal
de helft lid zijn van een zwemvereniging, iedere zwemmer
dient minimaal een A-diploma
te hebben
- Er worden 2 individuele afstanden en 1 estafette gezwommen welke meetellen
voor de uitslag.
- Er zijn geen kosten aan verbonden en er wordt gezwommen in De Windas
Wie mee wil doen moet zich zo
spoedig mogelijk aanmelden
bij:
evelyne.geukema
@gmail.com
Eveline Geukema zal het team
begeleiden.
Graag aanmelden onder vermelding schoolzwemmen. Bij
teveel gaan we loten, bij te
weinig gaat het helaas niet
door!! We moeten uiterlijk 2
februari aangeven of we
meedoen.

KASSENLOOP:
De jaarlijkse kassenloop komt
er aan op 2 februari. Voor de
sportievelingen, zie:
www.plantise.com/loop

WIST U DAT…………………….

Deze week juf Rianne weer is begonnen na haar zwangerschapsverlof en nu voor groep 4 staat?

Dat we weer naar een Open Dag gaan toewerken. Ik hoop dat u ambassadeur van onze school wilt zijn
en ouders uit uw buurt met jonge kinderen enthousiast op onze school wilt wijzen.

Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

