Het jaar 2018
Allereerst namens alle geledingen van de
school Gods zegen voor 2018 toegewenst!
We hopen van harte dat het Bijbels
onderwijs gezegend zal worden en dat ook in
het nieuwe jaar het onderwijs goede
voortgang mag hebben. Bedankt voor alle
kaarten en goede wensen die we ontvangen
hebben!
Tussentest

Dinsdagmorgen 13 februari wordt de
Tussentest afgenomen in de kerkzaal. Deze
test geeft een beeld van de capaciteiten van
de leerling. Tijdens de 10-minutengesprekken
worden de uitslagen gedeeld. Het is één van
de toetsinstrumenten om later in groep 8 tot
een goede keuze te komen voor het VO.

Verjaardagen leerlingen in
januari/februari
03-01
05-01
08-01
11-01
11-01
17-01
17-01
18-01
22-01
24-01
27-01
05-02
26-02

Justin Janszen
Lindy Saman
Leona Hollestelle
Dianne de Vos
Hanna van den Dorpel
Willemijn Golverdingen
Liam van ‘t Leven
Jens Nieuwenhuijse
Sven Wisse
Joël Traas
Laurens Hoekman
Connor van Leerzem
Sarah Hoekman

Belangrijke data:
29-01 t/m 09-02 afname Cito-toetsen
12-02 gesprekken groep 8
13-02 tussentest groep 6
16-02 groep 5-8 vrij om 14.30 uur
18-02 t/m 23-02 voorjaarsvakantie
01-03 jaarlijkse ouderavond
13-03 10-minutengesprekken
22-03 10-minutengesprekken

Toetsweek
De toetsweek zal dit jaar plaatsvinden van
maandag 29 januari t/m vrijdag 2 februari.
Let op: deze week is gewijzigd t.o.v. de
jaarplanning! Het is van belang dat de
kinderen deze week (goed uitgerust) op
school komen! We zijn benieuwd naar de
resultaten!
Katoenen tassen
Voor de kerstvakantie zijn heel veel
schoolspullen én natuurlijk de rapporten in de
blauwe schooltas mee naar huis gegaan.
Willen jullie de blauwe katoenen tas weer in je
schooltas stoppen? Dan kunnen we de tas de
volgende keer weer gebruiken.

Iedereen (alvast) van harte gefeliciteerd
met je verjaardag! Vergeet je niet de
kaart bij meester Golverdingen op te
halen?

Jarige collega’s
16-01 Juf Danielle
01-02 juf Corine
21-02 juf Rianne
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Hiervoor hebben de ouders van de groep 8
leerlingen al bericht ontvangen.
Vanuit de schoolgids:
Verjaardagen in groep 1/2
Verjaardagen zijn voor kinderen
hoogtijdagen. Vooral in groep 1/2 maken
we van de viering dan ook iets
bijzonders. We willen u als ouder(s) in de
gelegenheid stellen deze viering bij te
wonen zolang uw kind in deze groepen
zit. U bent dan van 10.15-10.30 uur van
harte welkom om dit mee te vieren en
bijvoorbeeld foto's te maken.
Huiswerk
Vooral in de bovenbouw (vanaf groep 6)
worden regelmatig huiswerkopdrachten
aan de kinderen meegegeven. Dit wordt
gedaan om ze de leerstof verder eigen te
laten maken, ze voor te bereiden op de
werkwijze van het voortgezet onderwijs
en u als ouders te betrekken bij de
inhoud van het onderwijs.
Via het digitale bord houden we een
elektronische agenda bij die elke vrijdag
uitgeprint wordt meegegeven voor de
komende week. Wij verzoeken u om
toezicht te houden op de verwerking van
het huiswerk, in het belang van uw kind.

Oudergesprekken
Op 13 en 22 maart zullen de zgn. 10 minuten
gesprekken gehouden worden voor alle
groepen, behalve groep 1 en 8. U ontvangt
hiervoor een uitnodiging. Als u verhinderd
bent op één van deze avonden, laat het dan
z.s.m. even weten aan Juf Marga via
administratie@zandbaan.nl.
De ouders van de groep 8 leerlingen worden
op een andere avonden uitgenodigd. Deze
gesprekken staan gepland op maandag 12
februari en duren 15 minuten.

Bericht uit de MR
Deze maand weer een klein verslag vanuit de
MR. De laatste vergadering was op 23
november 2017. Met interesse hebben we het
jaarplan 2017-2018 van onze school
doorgenomen. Hierin staan -in
onderwijskundige items verdeeld- de doelen
voor dit leerjaar beschreven. We hebben ook
de planning en evaluatie jaarplan directie
ingezien. En verder stond het 'school
zwemplan' op de agenda. Een document
waarin alles beschreven staat m.b.t. planning,
veiligheid, aansprakelijkheid, begeleiding etc.
rondom de zwemlessen. We hebben als MR
het zwemplan ingezien.
Onze volgende vergadering staat gepland voor
D.V. 10 januari 2018.

Ouderenquête
Zoals aangekondigd in de december
nieuwsbrief krijgt u in januari een digitale
vragenlijst over “oudertevredenheid’’ oftewel:
de ouderenquête.
De link naar de enquête wordt verzonden naar
het emailadres van de moeder.
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Welkom
Hanna van den Dorpel is deze maand gestart
in de kleutergroep. Hanna, van harte welkom
op school. Een hele fijne tijd op school
toegewenst!
Meelezen
Wij willen als school een aantal boeken
aanschaffen die praktische handvatten
kunnen bieden voor de opvoeding. Hierover is
ook in de decembernieuwsbrief geschreven.
Deze boeken laten we dan rouleren onder de
ouders die hiervoor interesse hebben. Aan de
deelname zijn geen kosten verbonden. Tips
voor geschikte boeken zijn van harte welkom!
We hopen tegelijkertijd met de ouderenquête
te peilen of er voldoende draagvlak voor dit
idee is.
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is gepland in de
week van 19 februari t/m 23 februari
2018.
I.v.m. de vakantie zijn de leerlingen van
groep 5 t/m 8 op vrijdag 16 februari om
14.30 uur vrij.

Ouderavond
De datum voor de ouderavond is
vastgesteld: donderdag 1 maart 2018.
Wilco Klaassen hoopt deze avond te
spreken over het thema: ‘’Bouwen aan
de band met je kind(eren)’’. Daarna
kunnen de ouders het gemaakte werk
in de klas bekijken. We beginnen om
19.30 uur. Iedereen van harte welkom!
Supermarkt
De komende weken werken de kleuters over
het thema: “De Supermarkt’’. Op maandag 15
januari zijn de kinderen van de kleutergroep
op bezoek geweest bij de Spar.
Dat was een hele belevenis! We kunnen
terugzien op een heel leuk en leerzaam
bezoek!

Bijdrage groep 4
In deze nieuwsbrief treft u/treffen jullie weer
de bijdrage aan van de leerlingen. Elke maand
is een andere groep aan de beurt om iets
moois te laten zien. De leerlingen van groep 4
hebben voor deze nieuwsbrief goed hun best
gedaan om iets te maken. Kijkt/leest u mee op
de volgende bladzijde?
Leesconsulente
De komende weken bezoekt "de biebjuf" onze
school op donderdagmiddag. Zij komt in elke
klas een half uur om activiteiten te doen die
gericht zijn op het vergroten van het
leesplezier van kinderen.
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