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Oud papier

Agenda

Verjaardagen

1

2

3

6 februari 2019
Ouder Aaron
Ouder Sarah, Bilal en Hadi
Ouder Tijs
Ouder Andy

14-01
22-01
29-01
31-01

Studiemiddag 12.30u vrij!!
Start Voorleesdagen
19.30u Ouderavond
Afsluiting voorleesdagen

11-01
13-01
13-01
15-01
17-01
18-01
28-01
31-01

Yousuf gr.4
Famke gr.7
Thijs de Jong gr.8
Djayden gr.2
Tim gr.1
Pieter Simon gr.8
Wesley gr.4
Omar gr.8

*Rooster komende 3 maand staat
onderaan nieuwsbrief.

Gezond trakteren!
Gezond eten is belangrijk voor een goede ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat er op school gezond
eten en drinken is tijdens de pauzes, de lunch, uitjes en bij het trakteren. Graag uw aandacht hiervoor bij de
keuze van traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de leerkrachten voor mogelijke allergieën/diëten in de groep

Gelukkig nieuwjaar!
We wensen u allemaal een fijn en gezond 2020! Een bijzonder jaar voor ons, waarin wij onze
vernieuwde Dorpsschool gaan heropenen. We hebben al een bijzondere gast die de school en het
plein gaat openen. Hier gaan we een feestje van maken! De verbouwing van de school en het plein is
nog in volle gang. De opening zal in het voorjaar zijn.
Welkom op school!
In groep 1 zijn twee nieuwe leerlingen gestart. We wensen Jason en Tim een fijne tijd toe op onze
school.
Studiemiddag a.s. dinsdag
Aanstaande dinsdagmiddag is er een studiemiddag voor het team over de Vreedzame School. De
leerlingen zijn dan om 12.30 uur vrij. De kinderen lunchen wel op school.

Landelijke lerarenstaking 30 en 31 januari
We hebben nog niet een definitief besluit genomen of Dorpsschool open of dicht is tijdens de
aangekondigde landelijke lerarenstaking 30 en 31 januari. In de loop van komende week ontvangt u
van ons een brief hierover.
Meivakantie
De meivakantie is dit schooljaar weer twee volle weken van 27 april t/m 10 mei. In de schoolgids
staat het vakantierooster van Comprix. Deze gaat tot 5 mei. Op onze jaarkalender staat de
meivakantie goed. Dit kunt u aanhouden.
Cito-toetsen
Komende weken zullen we in alle groepen de Cito-toetsen afnemen. Met deze toets meten wij twee
keer per schooljaar de leervorderingen van uw kind. In het oudergesprek van 10 of 11 februari
vertellen wij u hoe uw kind de toetsen gemaakt heeft. U ontvangt binnenkort de planning van dit
oudergesprek.
Ouderavond 29 januari
We hopen u allemaal te zien op woensdagavond 29 januari. Onze trainer van de Vreedzame School is
dan aanwezig en zal u alles vertellen over het programma. We willen een school zijn waar iedereen
zich prettig en veilig voelt. Met dit programma werken we aan dit doel. Dit willen we samen met u
doen. U zult zien en ervaren wat de kinderen allemaal binnen deze lessen leren. Wij hopen u te zien!
Onderbouwnieuws
Het tweede halfjaar in de onderbouw is begonnen! Dat betekent dat er nu enkele dingen wijzigen.
Vanaf komende maandag 13 januari gaan we starten met een inloop voor de kleuters. Wanneer de
kinderen in de klas komen, zoeken zij hun naamkaartje op een tafel. Hier gaan ze dan gelijk aan het
werk.
Jullie zijn van harte welkom om uw kind hierbij te begeleiden. De inloop duurt tot circa 8.40u. Daarna
gaan de kleuters in de kring. Het is belangrijk dat juf Wilma dit proces goed kan begeleiden. Wilt u
iets bespreken wat tijd een aandacht nodig heeft? Maak dan even een afspraak.
De leerlingen van groep 3 hebben inmiddels genoeg basis om de volgende stap in het lezen te
maken. Zoals uitgelegd op de informatieavond, gaan we de leerlingen van groep 3 deze periode
voorbereiden op het leren in groep 4.
Nu de kinderen het technisch lezen steeds beter beheersen gaan we iedere ochtend beginnen met
verschillende vormen van lezen. De kinderen gaan iedere dag onder begeleiding of zelfstandig lezen.
Het ziet er als volgt uit:
-

De kinderen komen met de eerste bel binnen om hun jas en tas op te ruimen.
Vervolgens pakken ze uit hun lade hun taakbrief waarop per dag ook de leesactiviteit staat.
De kinderen gaan direct aan de slag met hun leesactiviteit.

Iedere dag begeleiden juf Pietje en juf Ingrid verschillende kinderen die aan elkaar gekoppeld zijn op
leesniveau. Zo krijgt iedereen de juiste begeleiding. Op maandag zal de kring daarom na het lezen
plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,
juf Wilma en juf Pietje.

Oud papier rooster oudervereniging Dorpsschool Wolvega
Start: 18.30u
Locatie: bij school
Contactpersoon: De Vries; 0683585760
Onderling ruilen is toegestaan.

6 februari 2020

5 maart 2020

2 april 2020

Ouder Amy
Ouder Aaron
Ouder Sarah, Bilal en Hadi
Ouder Tijs
Ouder Andy

Ouder Amy
Ouder Simone en Wiljan
Ouder Demi
Ouder Kimberley

Ouder Ruben
Ouder Amy
Ouder Ha-My
Ouder Ferris
Ouder Sanne

