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KALENDER
datum
dinsdag 29 januari
vrijdag 1 februari
maandag 4 februari
dinsdag 5 februari
maandag 11 februari
maandag 11 februari
woensdag 13 februari
vanaf maandag 18
februari
vanaf maandag 18
februari
25 februari – 1 maart
LET OP: maandag 4
maart
Donderdag 7 maart

activiteit
Studiedag: kinderen hele dag vrij
16.00 – 21.00 uur Open dag Ichthus College
De MR vergadert
Groep 1-2 gaat naar het theater
Portfolio 1 gaat mee
Groep 3-4 gaat naar het theater
Kinderen om 12.00 uur vrij: team heeft BHV cursus
Portfoliogesprekken: u krijgt hiervoor een aparte uitnodiging
Schooladviesgesprekken groep 8: u krijgt hiervoor een aparte
uitnodiging
Voorjaarsvakantie
Studiedag Kanjertraining voor het team: kinderen hele dag
vrij (dus een dag langer vakantie!)
Nieuwsbrief 7

VAN DE DIRECTIE
Deze periode staat in het teken van toetsen, resultaten analyseren en nieuwe onderwijsplanningen
maken. Een drukke periode, zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen. Het eerste portfolio
komt er ook al bijna aan. De kinderen zullen daarin laten zien wat ze al kunnen, waar ze trots op zijn
en ook treft u een lijst aan met de toets-scores en gemiddelden van alle vakken. Tijdens de
portfoliogesprekken zullen we samen met u en uw kind het portfolio doornemen.
Voor groep 8 is het ook een spannende tijd. De open dagen van het voortgezet onderwijs zijn
geweest en over een paar weken krijgen zij het schooladvies. Vanaf dan kan er worden ingeschreven
voor een nieuwe school.

Ik wens u goede gesprekken toe op school. Gesprekken waarin we u hopelijk kunnen laten merken
dat we samen met u streven naar het beste voor uw kind.

REGEL VAN DE MAAND
We behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden.
Hoe zou je zelf graag behandeld willen worden? Wat vind jij belangrijk in de omgang met anderen? Is
er verschil tussen de omgang met kinderen en de omgang met volwassenen? Hierover praten we de
komende weken op school. Uiteraard proberen we dit ook in de praktijk te laten zien.

GROEP 1-2 NAAR HET THEATER
Dinsdag 5 februari gaat groep 1-2 naar het theater naar de voorstelling
Swingen als een kangoeroe. “Hop, hop, hop, Sjoebiedoebiedoe. Zingen,
springen, swingen als een kangoeroe. Hop, hop, hop. Sjoebiedoebiedoe. Kijk
ik zal je leren hoe. Eén sprong naar voren, één sprong achteruit, één sprong
naar links, één sprong naar rechts tot besluit.”
‘Swingen als een kangoeroe’ is het theaterconcert van liedjesmaker Jeroen
Schipper. Uitgevoerd door Jeroen en zijn Boegiemanband op bijzondere
muziekinstrumenten. In een kleurrijke mix van stijlen staan de liedjes garant
voor een vrolijke voorstelling die swingt als een kangoeroe!

GROEP 3-4 NAAR HET THEATER
Maandag 11 februari gaat groep 3-4 naar het theater naar de voorstelling De reuzedwerg die een
kopje kleiner wilde zijn. Een voorstelling met veel klassieke muziek en veel humor. Via onderstaande
link krijgt u een trailer te zien van de voorstelling. NOG NIET AAN DE KINDEREN LATEN ZIEN!!!

https://www.youtube.com/watch?v=00ivLJRES5Y

