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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
2019
Allereerst natuurlijk voor iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
We zijn lekker van start gegaan. De eerste week zit er alweer bijna op en we zullen volgende week
gaan starten met de CITO midden toetsen. Hier nemen we 2 weken de tijd voor en bij sommige
groepen zal het zelfs nog wat langer duren voordat alle toetsen zijn afgenomen.
Tijdens de rapportgesprekken zullen we de resultaten hiervan met u bespreken.
Rapportgesprekken
De rapportgesprekken die we in februari ( 11, 12 en 14 februari) voeren, zullen al in de middag
starten. U krijgt begin volgende week het overzicht wanneer u voor het gesprek wordt uitgenodigd.
Voor de kinderen van groep 8 is er 15 minuten per leerling uitgetrokken, omdat hier de VO keuze
wordt besproken met de leerling erbij.
De andere gesprekken zijn allemaal 10 minuten. Mocht u niet kunnen op de aangegeven tijd,
verzoeken wij u zelf om met een andere ouder contact te zoeken en te ruilen en dit door te geven
aan de eigen leerkracht.
DBos
Op 30 januari zullen we officieel starten met DBos. (De bibliotheek op school). Aan dit programma
werken we minimaal 3 jaar mee en dit programma zal vooral in het teken staan van leesmotivatie.
Op 30 januari zullen we met de kinderen de aftrap doen in het speellokaal en zullen de oudere
kinderen ook een leesmonitor uitvoeren, zodat we een startpunt hebben, zodat we na die 3 jaar ook
kunnen zien wat het effect nu is geweest op de leesmotivatie. We krijgen hierbij ondersteuning van
Elke van der Kley van de bibliotheek. We hebben hier erg veel zin in en hopen dat kinderen enorm
gemotiveerd raken om lekker veel te gaan lezen.

Vreedzame School
Afgelopen dinsdag hebben we de nieuwe teambijeenkomst gehad over De Vreedzame School. We
ronden les 5 over “ We dragen allemaal een steentje bij “ af en gaan straks van start met het blok
over “ We hebben hart voor elkaar!”

Blok 4: We hebben hart voor elkaar:
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:
-

Het besef dat iedereen gevoelens heeft.

-

Het herkennen en benoemen van gevoelens

-

Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen

-

Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.

-

Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.

-

Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.

-

Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.

-

Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet

-

Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt

-

Hoe je het voor elkaar kunt opnemen

-

Hoe je het met elkaar leuk kan hebben

-

Het samen bedenken en verzorgen van een les die
iedereen leuk vindt

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog
onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar
gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens
kwijt willen.
Staking 15 maart 2019
Op dit moment hebben wij nog geen informatie over de onderwijsstaking op 15 maart. Zodra we
meer weten, leest u dit in het Riemslootnieuws.

Margedag
Op 1 februari zijn de kinderen van groep 1,2 en 3 allemaal vrij.
In de week van 28 januari en de week erna zullen diverse leerkrachten ook weer een dag worden uit
geroosterd voor administratieve taken. Mariska zal dan deze dagen de groep vervangen, of een van
de andere leerkrachten.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 1 / 2
De komende periode werken we over het thema Sneeuw en
ijs: de Noordpool en de Zuidpool. Als kinderen thuis
Pooldieren hebben (knuffels / Playmobil, miniaturen, enz),
dan mogen ze die mee naar school nemen. We willen er
graag mee spelen in de klas.
Groep 4
Zoals eerder al genoemd, worden de verjaardagen van de
meesters en de juffen dit schooljaar niet op 1 dag gevierd,
maar viert iedere leerkracht het in zijn of haar eigen groep. Op dinsdag 15 januari is juf Wia jarig.
Mijn verjaardag wil ik graag dinsdagmiddag samen met de kinderen van groep 4 vieren. De kinderen
nemen gewoon hun pauzehap en lunch mee. Op deze dag zal ook het spaarvarken in onze groep
staan. Dit spaarvarken gaat gedurende het schooljaar langs alle klassen (wanneer de verjaardagen
gevierd worden). Aan het eind van het schooljaar gaan we als leerkrachten kijken aan welk goed doel
we het bedrag zullen schenken.
Tafels
Binnenkort moeten de kinderen de tafel van 3 kennen, op rij en door elkaar. Het blijft belangrijk ook
de andere tafels te blijven herhalen. (2,3,5,10).
Huiswerk
Groep 4
Spelling
dictee blok 4
woensdag 16 januari
Rekenen
tafel van 3
dinsdag 22 januari

NIEUWS VAN DE OV
OV financieel verslag
Het financieel jaarverslag van de OV is klaar en ligt in de week van 14 t/m 18 januari op
kantoor bij Jeanette. Bent u benieuwd waar het geld van de OV aan uit wordt gegeven, dan
mag u deze stukken op school inkijken.
Na deze week wordt er decharge verleend wanneer er geen opmerkingen binnen zijn
gekomen.

Januari-februari
Maandag

Dinsdag

14
Toetsweek
CITO

15
Yvonne afwezig,
Karin vervangt

Yda afwezig
vervanger

Programmeerless
en groep 1, 1/2
en 6 door
studenten Friese
Poort

21
Toetsweek
CITO

22
Programmeerless
en groep 1, 1/2
en 6 door
studenten Friese
Poort

28
Groep 3 wordt
vervangen
door Mariska

MR/OV
vergadering
29
Groep 4 wordt
vervangen door
Mariska

Programmeerless
en groep 1, 1/2
en 6 door
studenten Friese
Poort

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

11

12

13

16
Culti crea groep 5
en 6

17
Gymles door Frits
Schnoor

18

19

20

23
Culticrea groep 5
en 6

24

25
Op wielen

26

27

30
Mariska vervangt
in groep 6

31
Annette vervangt
in groep 8
Mariska vervangt
in groep 5

01
Wia vervangt in
groep 4
Groep 1,2, en 3 vrij
i.v.m. margedag

02

03

Opening DBOS
8.30 hele school

04

05

06
Mariska vervangt
in groep 6

07
Mariska vervangt
in groep 7 ( ovb)

08
Rapport mee

09

10

21
Toetsweek

22

23
Culti crea groep 5
en 6

24

25
Op wielen

26

27

MR/OV
vergadering

