Alblasserdam, 25-1-2018

26 FEBRUARI T/M 4
MAART
VOORJAARSVAKANTIE
5 MAART
STUDIEDAG (ALLE
KINDEREN ZIJN VRIJ)
6 MAART
EERSTE SCHOOLDAG
NA DE VOORJAARSVAKANTIE
12 T/M 15 MAART
KAMP GROEP 8

Studiedag
U heeft inmiddels per mail een brief ontvangen waarin ik u informeerde over de
studiedag van 23 februari 2018
Deze is verplaatst naar 5 maart 2018.
Houdt u hier rekening mee a.u.b.
Storm
Heel Nederland is op 18 januari jl. verrast door de kracht van de storm. Ook wij!
’s Ochtends toen wij naar school reden waaide het flink, maar was er van een
heftige storm geen sprake. Groep 4 is om 8.30 uur gestart in de sporthal, nadat
Juf Daphne had gebeld dat zij niet alleen met de groep naar school terug wilde
lopen zijn meester Willem en juf Leonora hen op gaan halen en werd duidelijk
hoe heftig de stom was. Groep 5 was inmiddels veilig in de sporthal
aangekomen voor de volgende les.
In de school was het niet te merken welke kracht de storm af en toe had en dat
er code rood was afgegeven. Van zelfsprekend hebben wij alle kinderen na 10
uur in de pauzes niet op de pleinen beneden laten spelen toen ons het bericht
van code rood had bereikt.
Schoolmelk
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet
alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op
onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind
elke dag in de kleine en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk
krijgen.
Interesse?
Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Drie weken na
afsluiten van het abonnement start de levering van de melk.
Voor meer informatie vind u een informatiefolder op onze website.

Bericht uit de ouderkamer
Vrijdag 19 januari werd er in de ouderkamer een workshop E.H.B.O. bij kinderen
en baby’s georganiseerd. Deze ochtend hebben we geleerd hoe je moet handelen
in een levensbedreigende situatie. Het was een leerzame ochtend, en veel ouders
gaven aan hier een vervolg aan te
willen geven in de vorm van een
echte cursus E.H.B.O. bij kinderen en
baby’s, die afgesloten wordt met een
officieel examen. Deze cursus zal
rond de €140,- per persoon kosten en
duurt een hele dag. De meeste
zorgverzekeringen vergoeden dit.
Mocht u belangstelling hebben voor
deze cursus, dan kunt u zich
aanmelden door onderstaand strookje
te mailen naar a.godeke@sobascholen.nl. Wanneer er voldoende
belangstelling is zal er een datum
gepland worden waarop de cursus
gegeven zal worden.
------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik heb interesse in een cursus E.H.B.O. bij kinderen en baby’s.
Mijn voorkeur gaat uit naar:
0 maandag
0 dinsdag
0 woensdag
0 donderdag
0 vrijdag
0 zaterdag
Naam : _______________________________________________
Tel.nr.:_______________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------Programma ouderkamer dit schooljaar:
Dinsdag 6 februari: Vanmorgen komt de logopediste vertellen over de
taalontwikkeling van kinderen en het belang van voorlezen.
Woensdag 7 maart: Vandaag hebben we de kinderfysiotherapeute uitgenodigd.
Zij komt ons van alles vertellen over de motorische ontwikkeling van kinderen en
met name de schrijfmotoriek.
Dinsdag 17 april: Vanmorgen komt Marilene van het CJG bij ons vertellen over
Video-hometraining.
Vrijdag 18 mei: Vandaag zijn we “op de koffie bij juf Vera”. De mogelijkheid om
in gesprek te gaan met de directie over algemene schoolse zaken die er spelen.
(Deze ochtend is er niet om persoonlijke dingen te bespreken. Daar kunt u een
afspraak voor maken)
Woensdag 4 juli: Vanmorgen hebben we een deskundige uitgenodigd die veel
weet over autisme. Ook kunnen we zelf ervaren wat autisme is.
We zien u graag in de ouderkamer! Op bovenstaande dagen is de ouderkamer
open van 8.30 – 10.00 uur. Koffie en thee zijn gratis en jongere broertjes en
zusjes kunnen gewoon mee komen.

Kleuters
De afgelopen periode hebben de kleuters gewerkt over de winter. Ze hebben
verschillende winterwerkjes gemaakt zoals: een sneeuwpop, handschoenen, een
pinguïn, een mooie wintertekening.
De letter: w stond centraal. De kinderen mochten thuis allemaal naar iets op zoek
waar de letter: w inzat, om op de lettertafel in de klas te zetten. Verder hebben
de kinderen via een woordweb en een praatplaat bekeken en benoemd wat er
allemaal bij de winter hoort.
De kinderen van groep twee hebben in deze weken ook de Cito-toets gedaan. Wat
hebben alle kinderen hard gewerkt!
Ons volgende project gaat over het circus. Tijdens dit project gaan de kinderen
een eigen circus maken. Hebben jullie thuis leuke circusspullen? Vergeet deze dan
niet mee naar school te nemen!

