Alblasserdam, 27 januari 2016

AGENDA
MAANDAG 1
FEBRUARI
STUDIEDAG GROEP 1
T/M 8 VRIJ
DEZE WEEK:
ADVIESGESPREKKEN
GROEP 8
RAPPORTGESPREKKEN
KLEUTERS
WOENSDAG 17
FEBRUARI
TECHNIEKROUTE GROEP
8
MAANDAG 22
FEBRUARI T/M 28
FEBRUARI
VOORJAARSVAKANTIE
MAANDAG 29
FEBRUARI
WEER NAAR SCHOOL

Extra formatie
Kort voor de kerstvakantie heeft het bestuur een positief besluit genomen om de
wens van ons om extra formatie in te kunnen zetten in de groep 2-3 en 4 te
honoreren. Wij hebben de personeelsruimte uitgeruimd en opnieuw ingericht om
te kunnen werken met groepjes leerlingen uit de betreffende groepen. Op
maandag en vrijdag wordt er met groep 2 leerlingen opdrachten gedaan ter
voorbereiding op groep 3.
Op dinsdag en donderdag krijgen groepjes leerlingen van groep 3 en 4 in deze
ruimte les, zodat de leerkracht meer tijd heeft om de lesstof in de klas met een
kleiner groepje te behandelen. De samenstelling van de groepjes wordt in overleg
met de leerkrachten gedaan. Hierdoor krijgen alle leerlingen wat extra aandacht.
Wij kunnen zo de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen.
Huiswerkhulp
Iedere dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur wordt er gratis huiswerkhulp
geboden in de bibliotheek.
Uw kind kan er naar toe met vragen over de lesstof van ieder schoolvak, maar ook
voor hulp bij het leren van repetities en overhoringen.
Maak er gebruik van!! Het is voor schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar.
Kinderpostzegels
Al jaren hebben wij met de leerlingen uit groep 7 en 8 meegedaan met de
kinderpostzegel actie. Meer en meer kregen wij reacties van de kinderen dat zij
het niet echt leuk vonden om langs de deuren te gaan en zijn het de directe buren
en familieleden die dan wel een setje bestellen. De animo is weg en de opbrengst
is niet echt om over naar huis te schrijven. Postzegels worden door het
mailverkeer veel minder gebruikt en deze kinderzegels zijn bovendien erg duur.
We snappen dat het voor een goed doel is, maar wij steunen al verschillende
andere goede doelen. Initiatieven die vanuit de leerlingen komen ondersteunen
wij graag en hiermee werken wij aan goed burgerschap.
Als team hebben wij daarom besloten om komend schooljaar niet mee te doen
aan de actie kinderpostzegels.
Aktie voor “De Kattenmand”
Vier pittige, enthousiaste dames uit groep 7 hebben het plan gevat om voor
opvang “De Kattenmand” een inzamelingsactie op te starten. In “De Kattenmand”
worden katten opgevangen die gewond of mishandeld zijn, of als straatkat leven.
Ook honden, schildpadden en knaagdieren worden er opgevangen. Dit kost
natuurlijk geld. Vita, Femke, Renate en Laura hebben de hulp van de andere
leerlingen gevraagd om geld in te zamelen. Uw kind kan een klein bedrag in de
spaarpot in de klas doen of lege flessen en spullen voor de dieren op school
afgeven. Namens Vita, Femke, Renate en Laura bij voorbaat hartelijk dank.

