Agenda
di
30 jan
woe
31 jan
do
1 febr
vrij
2 febr
di
6 febr
do
8 febr
ma t/m vrij
12 t/m 16 febr

Adviesgesprekken gr 8
Voorleesvoorstelling 8.35 – 9.00 uur
Adviesgesprekken gr 8
Rapport gr 1 t/m 7
Oudergesprekken gr 1 t/m 7
Oudergesprekken gr 1 t/m 7
Carnavalsvakantie

Vervangingen
Juf Janine (1/2a) is ziek:
Helaas is juf Janine eerder moeten stoppen met werken i.v.m. haar zwangerschap. Ze komt nog
wel afscheid nemen en hierover krijgt u nog info. Tot de carnaval wordt ze vervangen door juf Elle
Berkers.
Dringende oproep hulpouders versieren carnaval
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die tijd en zin hebben om onze school te versieren voor carnaval. De
school wordt morgen, woensdag 31 januari versierd. En we hebben nog niet genoeg hulpouders. U
bent welkom vanaf 8.30 uur in de koffiekamer aan de Basstraat. U kunt zich opgeven bij juf Erica
(groep 4).
Voorlezen; elke dag een feest!
Op 24 januari is de landelijke campagne ‘De Nationale Voorleesdagen’ weer van start gegaan. Tijdens
deze campagne wordt extra aandacht besteed aan het belang van voorlezen aan kinderen.
Naast het feit dat voorlezen erg leerzaam is, is voorlezen vooral ook heel leuk! En dit geldt zéker niet
alleen voor jonge kinderen. Ook oudere kinderen kunnen erg genieten van het luisteren naar een mooi
verhaal.
Al onze kinderen gaan daarom morgen bij ons op school genieten van ‘De Grote Voorleesvoorstelling’
Elke leerkracht zal in zijn of haar lokaal een boek gaan voorlezen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8
kunnen bij een van de leerkrachten uit hun bouw een verhaal gaan beluisteren en bestellen hiervoor
vooraf een kaartje bij hun eigen leerkracht. De leerkrachten van groep 1/2 gaan in een andere groep
voorlezen.
Ook is er voor ieder kind een sneetje peperkoek en een glas ranja.
Wij hopen dat iedereen er van zal genieten. Dat lijkt ons geen probleem!
Glasvezel werkzaamheden
Woensdag 31 januari zal ’s middags vanaf 13.30 uur rondom ons Kindcentrum gewerkt worden om de
glasvezel aan te leggen.
Groepen 1/2
Vorige week is er een oproepje geweest voor reservekleding.
Helaas hebben we daar van ouders nog geen reactie op gehad.
Dus mocht u thuis nog kleding en ondergoed hebben, dat uw kind niet meer past, maar er nog wel
“goed” uitziet, vinden wij het fijn dit op school te mogen gebruiken. Mocht u kind in de afgelopen weken
een ongelukje gehad hebben, is het ook fijn als de vervangende kleding weer mee terug naar school
komt. Op dit moment is onze voorraad zo goed als op.
Groepen 3
Kern 7 is alweer bijna voorbij. Graag zien we de boekjes weer terug naar school komen.
Bij het rekenen gaan we dit blok verder met het rekenen met geld. Hoeveel briefjes en muntjes heb je
nodig om iets te kunnen betalen. Leuk als kinderen dit thuis ook kunnen oefenen met
het helpen bij de boodschappen bijvoorbeeld!
Helaas is Rekenblobs sinds 2018 een betaalde app geworden. Dit wil zeggen dat de
kinderen niet meer in kunnen loggen op de site met de codes die u van ons hebt
gekregen. Gelukkig kan Veilig leren lezen nog wel gewoon gebruikt worden thuis!

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Groepen 4
Kunnen jullie de tafel van 5 al dromen? Mooi! A.s. vrijdag is de toets.
Het nieuwe thema van taal heet: dierenmanieren. We gaan daar veel
leren over allerlei dieren.
We gaan zelf weer teksten schrijven. Het hoofdstuk van rekenen is gisteren getoetst. Ook hier gaan we starten met een nieuw hoofdstuk.
Kortom: we zijn druk bezig!
Groepen 5
Vandaag heeft groep 5b de rekentoets van blok 6 gehad: kinderen kunnen analoge kloktijden aflezen
en omzetten in digitale tijden, getallen tot en met 1000 verdubbelen en halveren, de goede maat in
voeren (ze kunnen maten ten opzichte van elkaar vergelijken) en oppervlaktes en omtrekken bepalen.
Beide groepen hebben de samenvatting van Brandaan/geschiedenis thema 3 mee naar huis gekregen.
De toets staat voor groep 5b op 6 februari en voor groep 5a op 5 februari gepland. Succes met de
voorbereidingen!
Groep 7
De meeste (Cito)toetsen zitten er inmiddels gelukkig op! Wat gaat deze week in groep 7 dan brengen?
Met rekenen, taal, spelling en Naut gaan we weer met nieuwe thema’s van start. In het kader van de
voorleesdagen begint de dag woensdag met een leuke voorleesactiviteit en aanstaande vrijdag krijgen
alle kinderen hun rapport! Tot slot nog goed om te weten dat de scholen voor voortgezet onderwijs in
Helmond en Deurne deze zondag (4 februari) hun open dagen houden. Hartstikke verstandig als je in
groep 7 zit om je al eens een beetje te gaan oriënteren!
OPEN DAG in het Voortgezet Onderwijs
A.s. zondag 4 februari is de jaarlijkse OPEN DAG op de Helmondse V.O.-scholen. Deze is van 11 tot
15 uur. (Het is handig om vooraf even op de site van de betreffende school te kijken, soms zijn er speciale dingen te zien of te beleven).
Dit jaar is op zondag 4 februari ook de open dag op de Deurnese V.O.-scholen.
Voor de juiste tijden en richtingen van de Deurnese scholen verwijzen we naar de site www.ivodeurne.nl.
De open dag is er speciaal voor leerlingen (en ouders) uit de groepen 7 en 8… Veel kijkplezier!
Groepen 8
Deze week staan voor de kinderen uit de groepen 8 de adviesgesprekken op het programma.
Vorige week hebben ze al hun rapport en de uitslag van de 2de proefcito meegekregen.
Nu dus de volgende, belangrijke stap richting het V.O. Het advies!!
Het aanmelden voor de V.O.-scholen gebeurt in de eerste week van maart (we houden u op de hoogte).

