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Agenda

Voorjaarsvakantie
Inmiddels is de voorjaarsvakante voor de kinderen begonnen en wel met prachtig weer.
Wij hopen dat iedereen veel van het zonnetje zal genieten!
Een paar tips voor de in vakantie
Lezen: Stimuleer uw kind elke dag om te lezen, of lees voor! Kies een boek dat de
interesse heeft van uw kind, dat motiveert en bevordert het leesplezier! Lezen is heel
belangrijk voor de ontwikkeling van de woordenschat en het begrijpend lezen!
Klokkijken: leer uw kind spelenderwijs klokkijken door deze thuis en onderweg
veelvuldig te gebruiken gedurende de dag,
Tafels oefenen: voor groep 4 zijn dat de tafels 1,2,3,4,5 en 10
voor groep 5 zijn dat de tafels 1 t/m 10
Een leuke website hiervoor is: tafeldiploma.nl
Elke dag een kwartiertje is genoeg!

De Kubus doet 15 maart niet mee aan de landelijke staking.

Voorjaarsvakantie
16 feb t/m 1 maart
Doorloopdag BOOR
6 maart
Schoolreis 1 t/m 7
16 mei 2019

De leerkrachten hebben aangegeven niet mee te doen met de komende staking. Op dit
moment zijn de onderhandelingen nog volop aan de gang en men vindt het nog te vroeg.
Om de onderhandelingen kracht bij te zetten, denken wij nog wel na over een mogelijke
andere actie op die dag! Want dat er verbeteringen nodig zijn is vinden wij natuurlijk ook!
De kinderen komen in elk geval 15 maart gewoon naar school.

Mini finals

Trots zijn we op onze kinderen van groep 5 en 6!
Zij hebben vorige week woensdag zo goed gedanst ,
dat zij door zijn naar de Finale!! Gefeliciteerd!
A.s woensdag is het de beurt aan de kinderen
Van groep 7 en 8! Heel veel succes allemaal en
Wie weet mogen jullie ook door!
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Doorloopdag BOOR

Woensdag 6 maart, zal een delegatie van Stichting BOOR de locatie Oldenoord
bezoeken! Samen met het team, directie, ouders en leerlingen willen zij een beeld
krijgen van de kwaliteit van ons onderwijs. Gesprekken, klassenbezoeken, maar ook de
resultaten, de zorg en de veiligheid worden onder de loep genomen.
Wij kijken ernaar uit en hopen dat de dag ons input geeft en bewustwording over
mogelijke verbeterpunten van de school. Maar ook horen wij natuurlijk heel graag wat er
goed gaat!
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Nieuws vanuit de ouderkamer
Locatie Heindijk:
Iedere maandagochtend en donderdagochtend van 08.45uur tot 12.30 uur taalles georganiseerd door het
Zadkine op de locatie Heindijk:
Maandag/dinsdag en donderdagochtend van 08.20 uur tot 08.45 uur : Inloop met koffie/thee voor alle ouders.
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u terecht met allerlei vragen.
Dinsdagochtend van 08.45 uur tot 09.30 uur: Bijeenkomst Methode Schatkist groep 1 en 2.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg en materialen mee. U kunt met uw kind(eren) thuis oefenen met bijv.
samengestelde woorden, rijmwoorden en werkbladen die passen bij het anker wat op dat moment in de groep
behandeld wordt.
Voorlichting in de ouderkamer dinsdagochtend 5 maart van 08.30 uur tot 09.15 uur
De jeugdverpleegkundige , Kim Wijntjes, geeft voorlichting in de ouderkamer over de seksuele en lichamelijk
ontwikkeling van kinderen (0 tot 12 jaar).
De volgende punten zullen aan bod komen:
De lichamelijke ontwikkeling bij jongens en bij meisjes
De seksuele ontwikkeling van kinderen en de rol van de ouders:
Wat vertel je op welke leeftijd en praten op het niveau van je kind.
Hoe leer je je kind over hoe hun lichaam eruit ziet en hoe ermee om te gaan
Alle ouders van de Kubus zijn van harte welkom in ouderkamer (locatie Heindijk) vanaf 08.30 uur.
De koffie/thee staat klaar.
Locatie Oldenoord:
Iedere vrijdagochtend van 08.30 uur tot 08.45 uur: inloop koffie/thee voor alle ouders
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u terecht met allerlei vragen.
Iedere vrijdagochtend van 08.45 uur tot 09.30 uur: Bijeenkomst Methode Schatkist groep 1 en 2.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg en materialen mee. U kunt met uw kind(eren) thuis oefenen met bijv.
samengestelde woorden, rijmwoorden rekenspelletjes en werkbladen die passen bij het anker wat op dat moment in
de groep behandeld wordt.
Tot ziens bij de bijeenkomsten!
Medewerker ouderbetrokkenheid:
Nurten Gonul

Op tijd naar school!
Zoals u weet zijn wij gestart met onze actie “Op tijd naar school”.
Ook na de vakantie gaan wij hier nog mee door, want op tijd komen is nu eenmaal een must!
De samenwerking tussen ouders en school is essentieel voor de ontwikkeling van uw kind, ook in deze!

De deuren gaan open

De deuren gaan dicht.

De deuren gaan open

