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KALENDER
datum
dinsdag 15 januari
donderdag 17 januari
vrijdag 18 januari
donderdag 24 januari
woensdag 23 januari
vrijdag 25 januari
maandag 28 januari
dinsdag 29 januari

activiteit
Studiemiddag: kinderen om 12.00 uur vrij
19.30 uur Ouderavond over de Kanjertraining op locatie
School JUUL, Gerard Terborchstraat 21
15.00 – 21.00 uur Open dag Rembrandt College
8.45 – 9.15 Koffiemorgen voor ouders
18.30 – 21.00 uur Open dag CSV
16.00 – 21.00 uur Open dag CLV
Nieuwsbrief 6 gaat mee
Studiedag: kinderen hele dag vrij

VAN DE DIRECTIE
Namens mijzelf en alle collega’s wens ik u en uw gezin een heel gelukkig en gezond 2019 toe! We
hopen dat u een goede vakantie heeft gehad met fijne feestdagen.

Vandaag zijn we weer begonnen op school en zijn blij om alle kinderen terug te zien. Deze maand
worden de cito M-toetsen afgenomen bij alle kinderen van groep 3 t/m 8. Deze toetsen geven ons
informatie over de groei van uw kind bij rekenen, taal, spelling, (begrijpend) lezen en woordenschat.
De uitslagen analyseren wij met elkaar als team op de studiedag in januari en bespreken wij met u
tijdens de portfoliogesprekken in februari. Aan de hand van de analyse stellen we onze lessen voor
de komende periode op zo’n manier samen, dat ze tegemoet komen aan de ontwikkeling van de
kinderen.
We stoppen met het afnemen van citotoetsen in groep 1 en 2. Een uitleg hiervan vindt u in de aparte
brief bij deze nieuwsbrief.
Deze maand zijn ook de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs. Ouders met kinderen
in groep 8 kunnen deze dagen bezoeken om zo een indruk te krijgen van de school.

AFSCHEID EN WELKOM
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 3 leerlingen. Walid en Chahed zijn naar de
Beatrixschool gegaan. Deze school is dichter bij hun huis. Oliwia is verhuisd naar Arnhem en gaat
daarom naar een andere school.
We verwelkomen ook weer twee nieuwe leerlingen.
In groep 2 is dat Rimangel en in groep 5 Alex.
Allebei van harte welkom op onze school!

BABY GEBOREN
Romav heeft een broertje gekregen! Zijn naam is Serwan.
Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst!

REGEL VAN DE MAAND
We zitten niet aan elkaar en ook niet ongevraagd aan elkaars
spullen.
Deze regel heeft te maken met respect voor elkaar en elkaars spullen. Je behandelt elkaar
zoals je zelf ook behandeld wilt worden en gunt elkaar de ruimte.

UITNODIGING OUDERAVOND KANJERTRAINING
De Kanjertraining is de methode die wij op school gebruiken om te werken aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. Dit schooljaar volgen wij als team een drietal studiedagen om hier beter
mee te leren werken.
De Kanjertraining neemt kinderen en hun mening zeer serieus en wij willen u als ouders daar graag
bij betrekken. Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de
school en hoe u daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen die we
hanteren op school.
Samen met u kunnen we uw kind nog beter begeleiden in de ontwikkeling.
We nodigen u daarom van harte uit om naar de ouderavond te komen op donderdag 17 januari van
19.30 – 21.00 uur. Om 19.15 uur staat de koffie en thee klaar!

LET OP ! Deze avond is op onze andere locatie!
School JUUL – Gerard Terborchstraat 21

