23 januari 2019
Thema groep 1-4 Wij gaan de ruimte in!
Afgelopen maandag is de familie Frummel uit de ruimte bij ons op Wis en Wierig geland. Ze missen
hun familie enorm. De kinderen hebben al wel een idee hoe we hen kunnen helpen ........ We
bouwen samen een raket voor ze, zodat ze terug kunnen naar de maan. We zijn heel benieuwd!

Thema groep 5-8 Wereldrestaurant
In groep 5 t/m 8 zijn we enthousiast van start gaan met het nieuwe thema “wereldrestaurant”. We
gaan aankomende weken veel onderzoeken en ontdekken over verschillende eetgewoontes in
diverse landen.

Vervanging bij ziekte
Als een leerkracht ziek is komt er normaal gesproken een invaller. Het probleem is echter dat er
nauwelijks invallers zijn. Als de ziekte kortdurend is kunnen we het meestal oplossen met eigen
personeel. We vragen bijvoorbeeld parttime leerkrachten om extra te werken. Deze leerkrachten
hebben echter bewust gekozen voor parttime en is extra inzet niet altijd wenselijk. Een andere
mogelijkheid is het opdelen of samenvoegen van groepen. U begrijpt dat dit voor kinderen en
leerkrachten geen ideale situatie is. Mocht het langer duren en er is geen vervanging, dan is het
mogelijk dat we ouders vragen om hun kind een dag thuis te houden. Als u echt geen opvang kunt
regelen, zijn de kinderen natuurlijk welkom. Ze worden dan verdeeld over de andere groepen. We
zullen dit van tevoren via de mail bekend maken en hopen dat u begrip hebt voor deze vervelende
situatie.

Rapport
Op vrijdag 15 februari krijgen de kinderen (van groep 3 tot en met 8) hun rapport mee naar huis. Een
week later volgen de oudergesprekken. Vanaf groep 3 hoort uw kind ook bij het gesprek Hiervoor
krijg u nog een uitnodiging om u digitaal in te kunnen inschrijven.
In de week van 25 februari worden de ouders en kinderen uit groep 8 uitgenodigd voor de
adviesgesprekken.

Wist u datjes...
-Wist u dat... een leerling uit groep 2 één van de Frummels een scheldwoord hoorde zeggen?

Dit is de familie Frummel...

-Wist u dat ... Scheefje, de vis van groep 3, is overleden? Gelukkig heeft een leerling drie nieuwe
vissen gekocht (Schubje, Blubje en Donut).
-Wist u dat ... de kinderen uit groep 4 de dans clinic heel leuk vonden en dit het liefste iedere dag
willen doen?
-Wist u dat ... de kinderen uit groep 5/6 met stokjes kunnen eten?
-Wist u dat ... de kinderen uit groep 6/7 het spel ballenhappen hebben gespeeld tijdens de gymles?

-Wist u dat.... de kinderen uit groep 8 iets heel bijzonders gaan laten zien tijdens hun
afscheidsavond?

Winterkleding groep 1-2
Brrrr, het is koud buiten. Eindelijk! Veel kinderen komen naar school met lekkere warme kleding,
mutsen, sjaals, wanten etc. Ook bij koud weer, spelen we lekker buiten. Om het bij de kapstokken
overzichtelijk te houden en zo min mogelijk kwijt te raken, vragen we aan u en uw kind alles in de
mouwen van de jas te stoppen. Zo houden we alles bij elkaar.

Wij hopen dat we nog lang kunnen genieten van de sneeuw

