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De bestemming
van het schoolreisje is al weer bekend. De schoolreiscommissie
heeft dit jaar gekozen voor Hellendoorn. Na een dierentuin in 2015 en
een educatieve
bestemming in
2016 viel de keus
op een park waar
voor alle kinderen,
van groep 3 tot en
met 7 genoeg te
doen en te beleven
is.
Ook nu zijn alle
opties weer doorgerekend en offertes vergeleken om
tot een zo laag
mogelijke prijs te

komen. Het is vaak
vanwege de buskosten (al gauw
een 12 euro per
leerling) haast niet
meer te doen om
onder de 20 euro te
blijven. De kosten
van het schoolreisje
bedragen dit jaar
dan ook 25 euro
per leerling. Dat geven we nu al aan,
zodat u in de gelegenheid bent om
hier voor te sparen
in de klas. Dat kan
eenvoudig door iedere week een bedrag naar eigen
keuze mee te geven naar school. De
leerkracht van uw
zoon of dochter noteert dit dan in de

groepsmap.
Mocht u er voor kiezen om het liever
per bank te betalen
dan kan dat natuurlijk ook. Wel willen
wij u vragen dat nu
nog niet te doen.
Dat kan pas in mei.
Op die manier kunnen wij het als
school beter verantwoorden naar de
accountant.
Heeft u drie of meer
kinderen in de groepen 3 tot en met 7?
Dan komt u in aanmerking voor een
speciale regeling.
De directie kan
hierover meer informatie verstrekken.

Belangrijke data:
 Voorjaarsvakantie: 20 tot en met 24 februari.
 Donderdag 2 maart: portfolio mee.
 Dinsdag 7 en donderdag 9 maart: oudergesprekken.
 Donderdag 13 april: paasontbijt en viering in de Rehobothkerk.
 Donderdag 20 april Koffieochtend.
 Vrijdag 21 april: Koningspelen 2017.

Jumbopunten.
Een tijdje geleden vroegen we u of
u mee wilde sparen met de Jumbo
actie. Dat leverde 4992 punten op.
Daar zijn we heel blij mee. Ons
spaardoel was aanvankelijk een
houten picknick tafel.
Helaas hadden we daar niet genoeg punten voor en moesten we
zelfs nog een aanzienlijk bedrag
bijleggen. Het bedrag was nog zo

groot dat we dat bezwaarlijk vonden.

We danken u en de Jumbo hartelijk voor de bijdrage hieraan!

Vandaar dat we er voor gekozen
hebben om een investering te
doen in de al bestaande speelkisten. We hebben voor elke groep
een aantal buitenspellen gekozen.
Op de foto ziet u een deel van de
aangeschafte buitenmaterialen.

Oudergesprekken.
Oudergesprekken.

kozen dat in februari te doen.

Tip: neem voorafgaand het ge-

Binnenkort zijn er weer ouder-

De voorgaande keren hebben

sprek echt even de tijd om het

gesprekken op school. In dit

we een plus delta opgehan-

portfolio door te nemen.Een

gesprek kunt u met de leer-

gen op weer te peilen hoe u

andere delta die we vaak za-

kracht van uw zoon of dochter

als ouder de gesprekken er-

gen was een hele praktische.

spreken over het portfolio en

vaart.

De planning en uitloop van de

zijn of haar vorderingen. Ook

Als we die er bij pakken dan

de resultaten van de afgelo-

valt op veel ouders trots zijn

pen Cito periode worden met

op de resultaten van hun kin-

u gedeeld.

deren. (En terecht!) Ook noe-

Deze gesprekken zijn zonder

men veel ouders het een goe-

de leerlingen. Toen wij als

de zaak dat kinderen al op

school twee jaar geleden be-

vroege leeftijd nadenken over

gonnen met het portfolio en de

doelen die willen halen. Ook

ouder kind gesprekken heb-

het presenteren van de resul-

ben de ouders van school heel

taten vinden veel ouders

duidelijk aangegeven middels

waarde vol. Delta’s waren er

een enquête dat zij er prijs op

natuurlijk ook. Een deel van

zouden stellen eenmaal per

de ouders geeft aan dat het

jaar de leerkracht te spreken

portfolio van de leerlingen

zonder de leerlingen erbij. Als

soms lastig is om te begrijpen.

school hebben we er voor ge-

Voor ons team is dit een
voortdurend aandachtspunt.
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gesprekken. Daar kunnen we
met zijn allen wat aan doen.
Laten we proberen om op tijd
aanwezig te zijn bij de gesprekken en er zelf ook op te letten
het gesprek niet uit te laten lopen. Dat is heel vervelend voor
de ouders na u. Zij zitten te
wachten en verschijnen op hun
beurt ook te laat voor het volgende gesprek. Mocht u na tien
minuten nog meer met de leerkracht willen bespreken dan
kunt u altijd een afspraak maken voor een extra gesprek na
schooltijd. We hopen deze keer
weer op goede gesprekken met
elkaar.
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Tunnels speelheuvel.
Vlak voor de kerstvakantie

in af te steken. Om dat te

schoten en gebruikt is dur-

heeft onze conciërge de tun-

voorkomen is besloten de

ven we het weer aan om de

nels in de speelheuvel afge-

tunnels af te sluiten voor een

tunnels te openen. Na de

sloten met houten platen. Dit

langere periode.

voorjaarsvakantie zullen de

om vandalisme en vuurwerkschade te voorkomen. Helaas waren er al enkele jongeren die de buizen gebruikt
hadden om allerlei vuurwerk

Regelmatig vragen de leer-

lingen wanneer de tunnels
weer open gaan. Nu het
meeste vuurwerk wel afge-

houten platen dus weer verwijderd worden en is de tunnel voor iedereen te gebruiken.

Thema Bouwen.

In de afgelopen weken is er
in alle groepen gewerkt over
het thema bouwen. Dit was
het tweede thema dat
schoolbreed is uitgezet in
alle groepen. Zonder
bouwhelm de gang inlopen
was eigenlijk
onverantwoord… zo intensief
waren de leerlingen bezig.
Op de bijgevoegde foto’s
krijgt u een kleine impressie
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