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Schoolfotograaf
A.s. donderdag 14 januari komt de schoolfotograaf bij ons op school.
Deze dag vervallen alle gymlessen.
Dit jaar bieden we opnieuw de mogelijkheid tot een broertje(s)/zusje(s)foto aan.
Om hier aan deel te nemen vragen wij je je UITERLIJK dinsdag 12 januari 12.00u per
mail aan te melden via j.erbe@stichtingschool.nl. Pas als je van ons per mail een reactie
met hierin de tijd hebt ontvangen, is je aanmelding bevestigd. Ruilen van tijd is helaas niet
mogelijk. De broertje(s)/zusje(s) foto’s worden gemaakt tussen 14.30u en 16.30u.
Zapp Kids Top 20
Misschien hebben jullie het al vernomen: op zaterdag 16 januari zullen er op onze school
tv-opnames worden gemaakt voor het AVRO-TROS-programma Zapp Kids Top 20. De
kinderen uit de groepen 6 en 7 zijn geselecteerd om deel te nemen aan de opnames.
Je kunt je kind opgeven tot uiterlijk maandag 11 januari 17.00 uur(Let op: Dit stond fout in
de brief!) door een mail te sturen naar h.rorije@stichtingschool.nl met daarin
achtereenvolgens: akkoord, BSN!!!, geboortedatum, achternaam, postcode, huisnummer,
toevoeging huisnummer.
De opnames zullen plaatsvinden in de middag, van ongeveer 12.15 uur tot 15.00 uur.
Meer informatie hierover kunt u lezen in de brief die vandaag is meegegeven aan de
geselecteerde kinderen.
Bericht van de gele groepen
Het nieuwe jaar is begonnen! We gaan er weer flink tegen aan!
We zijn druk aan het oefenen met de tafels. In groep 5 zijn in de tafels: 3,6,9,7 en 8 aan bod
gekomen… Deze tafels moeten de kinderen dan ook beheersen. Niet altijd is dat het geval,
helaas. Er zijn leuke manieren om de tafels te oefenen. Kinderen weten zelf spelletjes die ze
op school leren en op het internet vind je genoeg leuke sites om de tafels te oefenen. Typ op
Google ‘tafels’ en ze komen te voorschijn. Eind groep 5 horen de kinderen alle tafels tot en
met 10 volledig te kennen. Dat betekent door elkaar en op tempo. In groep 6, 7 en 8 worden
de tafels toegepast bij breuken, procenten, verhoudingen, etc.
Rapporten
18 februari gaan de rapporten mee. Wij hebben even tijd nodig om deze voor ieder kind in te
vullen. Daarom willen wij iedereen dan ook vragen om de rapporten, als je dit nog niet hebt
gedaan, zo spoedig mogelijk in te leveren bij de leerkracht.
Alvast bedankt!
Oranje: Schoolverlatersrapport en schooladvies
Voor de ouders van de oudste kinderen in oranje is het volgende van belang. Het
schoolverlatersrapport (met daarmee ook het schooladvies voor het onderwijsniveau voor
het voortgezet onderwijs) krijg je eerder dan het rapport van kinderen in lagere groepen. Dit,
omdat wij jullie voor de inschrijving op de middelbare school in de gelegenheid willen stellen
om dit in te zien. De kinderen krijgen 29 januari het rapport mee naar huis. Voor de
duidelijkheid; de oudste oranje kinderen krijgen alleen aan het eind van het jaar een
“gewoon” schoolrapport.
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Ook zijn wij eerder een avond op school voor tienminutengesprekken voor de ouders van
oudste oranje kinderen. Wij hangen maandag 1 februari de lijst op met de indeling voor
deze gesprekken. Deze avond zal plaatsvinden op 4 februari.
De inschrijving op de middelbare scholen begint 6 februari.

Schoolvoetbal

Oranje groepen

Inmiddels is de inschrijving voor het schoolvoetbal weer begonnen. Afgelopen week hebben
de kinderen die mee willen doen zich in kunnen schrijven.
Om deel te kunnen nemen aan dit toernooi hebben we trainers/coaches nodig om de teams
te begeleiden. Helaas heeft tot nu toe zich een ouder aangemeld.
Hierbij een dringende oproep aan alle ouders/verzorgers, wie wil en kan ons helpen, het
hoeft niet alle middagen/avonden, wanneer we met een aantal begeleiders zijn kunnen we
prima rouleren.
De voetbalkwedstrijden zullen eind Maart en in de maand April gespeeld worden. Welke
dagen is nog niet bekent, het speelschema zal na de voorjaarsvakantie bekent gemaakt
worden.
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u nog een enquete over naschools sport en bewegen. Zou
u deze willen invullen en inleveren op school? Alvast bedankt!
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Januari 2016
Donderdag 14

Schoolfotograaf

Vrijdag 15

Weekslot Karine/ Marleen

Ouders van deze groep zijn welkom
van 13.15 tot 13.45 uur.

Dindag 19

Ouderkring Sanne/ Suzanne

Ouders van deze groep zijn welkom
van 19.30 tot 20.30 uur.

Vrijdag 22

Groepsavond Maarten

Van 19.00 tot 21.00 uur

Donderdag 28

Ouderkring Hilda

Ouders van deze groep zijn welkom
van 19.30 tot 20.30 uur

Vrijdag 29

Groepsavond Carola

Van 19.00 uur tot 21.00 uur
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Vragenlijst Naschools Sport en Bewegen
Met deze vragenlijst willen wij in kaart brengen of er behoefte is aan een naschoolse
activiteit in onze wijk/gymzaal. Verder willen wij graag weten welke behoefte er is, welke
activiteit, en op welke dag.
Deze vragenlijst kun je samen met je kind invullen. Omcirkelen wat voor jou van
toepassing is. Hieronder zie je een aantal vragen die je met JA/NEE kunt beantwoorden
en met een smilie een kunt geven of je iets wel of niet leuk vind. En misschien heb je zelf
een leuk idee, schrijf deze dan op dit horen wij graag!

Ik vind sporten na schooltijd leuk

Ik vind het leuk om na schooltijd te
komen sporten in de gymzaal

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

Ik kan komen op:

Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag /
Vrijdag

Ik doe ook al aan sport
Ik sport zelf op:

Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag
Vrijdag
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Wat vind ik leuk?

Wat voor sporten zou jij graag willen doen?

Ik vind verdedigingssporten leuk
(zoals karate en Taek Kwon do)
Ik vind teamsporten leuk.
Ik vind racketsporten (tennis) leuk.
Ik vind trefbal spelen leuk.
Ik vind bal spelen leuk.
Ik vind dansen leuk.
Ik vind turnen leuk.
Ik vind het leuk om iedere week iets
anders te doen.
Ik vind deze sporten ook leuk
Hier kun je zelf iets invullen!

De ingevulde lijst mag in de sportbrievenbus bij de ingang.
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