Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief:
-

Vakantierooster
Verkeerssituatie
CITO toetsen
Nieuws uit de groepen
Carnaval
Voetbaltoernooi noodoproep!

1. Vakantierooster 2018-2019
In de bijlage bij deze nieuwsbrief het
vastgestelde vakantierooster voor het
volgende schooljaar. Dit rooster zal ook op de
website terug te vinden zijn. Aan het eind van
het schooljaar worden de studiedagen voor de
onderbouw nog door de Mr vastgesteld. Twee
studiedagen zijn al vastgesteld en dat is
vrijdag 31 augustus 2018 en maandag 29
oktober 2018. Op deze dagen zijn alle
kinderen vrij van school.
2. Van en naar school toe
Tijdens de vooral regenachtige dagen valt het
op dat veel kinderen met de auto worden
gehaald en gebracht van en naar school toe.
Wij willen u vragen om met het afzetten en
het parkeren van de auto’s rekening te
houden met fietsend en lopend verkeer.
Hierbij graag de toegang van het plein vrij
houden! Hierdoor kunnen fietsers en
voetgangers veilig de school bereiken.
3. CITO toetsen
Deze periode worden in de groepen de
halfjaarlijkse CITO toetsen afgenomen. Deze
toetsen zijn niet afhankelijk van de
lesmethodes die wij gebruiken en meten de
voortgang van de ontwikkeling van uw kind.
Het is fijn als u hiermee rekening houdt met
het plannen van bezoeken aan tandarts of
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specialisten, of dit even in overleg doet met
de leerkracht van uw kind(eren).
4. Ruimteproject groep 1-2
Dinsdag zijn wij
begonnen met
het thema ruimte.
Jelle, uit groep 2,
en zijn moeder
hebben de
kleutergroepen
een presentatie
laten zien over de
ruimte. Het was
een leerzame
presentatie. Dank
jullie wel
hiervoor. In de
klas is een
ruimtehoek met een ‘echte’ raket. We lezen
boeken, zeggen versjes op, knutselen en
zingen over de ruimte. Erg leuk dat de
kinderen ook zelf
materiaal en spelletjes
meenemen passend bij het
thema!

5. Speurtocht in de kerk groep 4
Dit jaar
doen er
in groep
4 zes
kinderen
hun
Eerste
Heilige
Communie. Afgelopen woensdag ging groep 4
naar de kerk ter voorbereiding hierop. De
kinderen moesten aan de hand van foto’s op

zoek naar allerlei plekken in de kerk. Hoe
heten eigenlijk de twee delen van de Bijbel?
Waarom hebben ze in de kerk een kluis?

Hoe heet dat grote instrument boven in de
kerk? De kinderen hebben heel veel geleerd
en vonden
het
fantastisch!
Hulpmama’s
en oma’s:
bedankt!

6. Nieuwe laptops / tablets in de school
Afgelopen donderdag mocht groep 7 A met de
nieuwe laptops werken. Dat was spannend en

ook heel leuk! We hebben eerst een toets
gemaakt op de laptop en daarna nog even
ontdekt welke programma’s erop zitten en

wat we er allemaal mee kunnen doen. We
gaan ze zeker vaker gebruiken!
Ook groep 6 heeft
kennis mogen maken
met de nieuwe
laptops van school.
Wat een
enthousiasme en
concentratie tijdens
de klassikale
verkenning, waarbij
alle kinderen de
gelegenheid kregen om er even op te werken.
Fijn dat we ze hebben voor extra werk en ook
voor de CITO's.

7. De storm in groep 3
Donderdag stormde het niet alleen buiten
maar ook in de
klas kon je de
wind goed
horen loeien.
Door het raam
zagen we de
takken van de
boom waaien
waardoor we
niet buiten
gingen spelen.
Zelfs enkele
dakpannen
vielen van het
dak. De
kinderen
kregen les over wat storm nu eigenlijk is en
weten daar nu alles van! Ook kregen ze een
filmpje te zien van Huisje Boompje Beestje die
over storm ging. Code rood, oranje en geel zijn
nu niet meer onbekend. We waren blij dat we
in de middag in de gymles lekker konden
rennen en het ergste van de storm weer
voorbij was.

8. Piraten in groep 3

Ook de leesmethode gaat hier de komende
weken over, dus het is erg leerzaam. Wees
niet bang als jullie een piraat tegen komen bij
groep 3, want de gevaarlijke wapens liggen bij
de juf!

9. Carnaval op school
Op de kalender staat een verkeerde datum
voor het Carnaval op school. We vieren dit
jaar Carnaval op school op vrijdag 9 februari
voorafgaand aan het echte carnavalsweekend.
Het al geplande open podium wordt daarom
verschoven naar woensdagochtend 21
februari.

10. Voetbaltoernooi: noodoproep!
De inschrijving voor het voetbaltoernooi is
bijna rond. Leuk om te zien dat zoveel
kinderen enthousiast zijn. Om deel te
kunnen nemen, moet er voor elk team een
coach zijn en daarnaast per categorie een
scheidsrechter.

In groep 3 zijn we deze week gestart met het
thema piraten. De kinderen zijn erg
enthousiast en willen er van alles over weten.

Op dit moment zijn we nog op zoek naar:
- een lijnrechter voor groep 7/8
gemengd op woe. 7 maart.

- een scheidsrechter voor groep 7/8
gemengd op woe. 7 maart.
- een scheidsrechter voor groep 5/6
meisjes op woe. 21 maart.
- een scheidsrechter voor groep 5/6
jongens op woe. 14 maart.
Dit mag bijvoorbeeld ook een oudere
broer zijn, als er maar kennis is van de
regels! Coaches zijn er voldoende. Wilt u
het zo snel mogelijk doorgeven aan
Nienke (nienke.jonker@vanharteschool.nl)
als u iemand bent of kent die dit zou
willen doen (met daarbij telefoonnummer
en de categorie waarbij u zou willen
fluiten)?
Hebben we maandag niemand gevonden
dan zullen we de betreffende teams
helaas moeten uitsluiten van deelname.
We horen het heel graag!
Tot slot:

Spannend……..

