Beste wensen.
We wensen iedereen het beste voor het nieuwe jaar. Het is wat aan de late kant, maar gelukkig
kijken de drie koningen niet erg boos. Wij hebben er erg veel zin in en hebben mooie dingen op
stapel staan.

Technieken.
Voor de vakantie zijn de kinderen begonnen met smaaklessen. De techniek van smaken
combineren, ontdekken en vooral proeven. Dat was een leuk eerste blok.
Vanaf half januari willen we demonteren. Hoe zien verschillende apparaten er van binnen uit. Wat
doen de onderdelen en hoe heten ze? enz.
We hebben uw hulp nodig! Heeft u apparaten die (veilig) gedemonteerd kunnen worden dan
ontvangen we die graag op school! Wilt u helpen? We gaan elke dinsdag na 10.45 aan de slag.
Verder gaan we ons ontdekgebied uitbreiden naar een knutsel- ontdekschuur. Dankzij uw hulp
wordt ons onderwijs weer een stuk mooier.

Oud papier.
De oud papierprijs heeft een dieptepunt bereikt. De OR moest zelfs betalen om uw oud papier in te
mogen zamelen. Vanaf januari is het contract overgegaan naar de gemeente. Zij bieden de
komende 5 jaar een vaste prijs. Dan zijn er vaste inkomsten uit het oud papier.
Wat merkt u ervan?
Vrijwel niets. De container wordt in dezelfde periode geplaatst. Deze zal van Rova zijn. De
container is op dezelfde tijden geopend, maar wordt ’s maandags pas opgehaald. Echter is het niet
de bedoeling dat er zondag en maandag nog oud papier bij de container gezet wordt. Dit wordt
niet meer ingeladen en zal waarschijnlijk door de hele buurt waaien. Niet leuk voor de buurt en
voor u. Bedankt voor de medewerking!

Wat komt er allemaal nog aan?
13 januari
23/24 januari
4 februari
v.a. 10 februari
14 februari
17-21 februari

Start cito leerlingvolgsysteem.
Daniel afw directie conferentie.
Rapport mee.
Gesprekken week.
Gezamenlijke verjaardag leerkrachten
Voorjaarsvakantie

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd.
In de onderbouwbrieven stond:
Volgende week beginnen we ook met tutorlezen. De leerlingen van groep 8 gaan lezen met de
leerlingen van groep 3-4. Dit is iedere dinsdag en donderdag, meteen aan het begin van de ochtend.
Op de donderdag leest één leerling van groep 8 een prentenboek voor aan groep 1-2.
Voor de letterkoffer zijn we op zoek naar spullen die beginnen met de letter T van techniek. Dat is nl
het thema waar we deze periode mee aan de slag gaan.
Woensdag en donderdag is er een invalster in de onderbouw. Juf Hennie Boers-Timmerman vervangt
mij, omdat ik dinsdag word geopereerd aan staar. Twee weken later volgt dan het andere oog.
Hopelijk zie ik daarna alles weer helder en duidelijk.
In de bovenbouwbrieven stond:
Er zijn mooie open gesprekken over de gevolgen van de verschrikkelijke ziekte kanker gevoerd.
Meester Henk was geraakt door de goede empathische sfeer.
Rooster oud papier Volgt z.s.m.

