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Agenda

Gedragsregel van de maand

Maandag 20 januari
* 15.00 – 16.00 uur; gym instuif groep 6, 7, 8
* 15.15 – 16.16 uur; technisch bouwen gr.
1, 2 en 3
* 15.30 – 17.00 uur; MR vergadering

Deze week start naschoolse cursussen
Deze week starten de naschoolse
cursussen technisch bouwen (groep 1, 2 en
3), Spaans (groep 6, 7 en 8) en chemie
(groep 4 en 5).
Er is alleen nog plek bij Spaans, de andere
cursussen zitten vol en er staan kinderen op
de wachtlijst.
Wat fijn dat er met zo veel enthousiasme is
ingeschreven, Als blijkt dat deze cursussen
zó populair zijn, gaan we uiteraard bekijken
of we deze nog een keer kunnen
inplannen.
Alle betrokken ouders/kinderen hebben een brief meegekregen en
deze is ook gedeeld in MijnSchoolInfo (MSI)!
Overblijf
Na de kerstvakantie zijn we gestart met
een sportcoördinator tijdens de overblijf.
Meester Guillen en meester Naoufal
ondersteunen de overblijfkrachten op het
gebied van sport. Het was voor iedereen
even wennen, maar het lijkt erop dat het
gaat lopen. Dinsdag 21 januari is er
overleg om o.a. deze inzet te evalueren.
Hoe belangrijk is voorlezen?
Voorlezen is ONTZETTEND belangrijk voor de taal van uw kind en behalve
dat: het is ook hartstikke leuk!
Deze week starten de Nationale voorleesdagen. Er wordt extra
aandacht geschonken aan voorlezen en in de groepen zijn we al
begonnen aan de leeslessen van meester Michel: vraag uw kind ernaar!

Dinsdag 21 januari
* Ochtend: interne zorgcommissie;
betrokken ouders zijn uitgenodigd
* 11.00 – 12.15 uur; groep 8 naar museum
Meermanno met de tram. De groep blijft
na het bezoek over!
* 13.00 – 14.00 uur; overleg overblijf
* 15.15 – 16.15 uur:; Spaans gr. 6, 7 en 8
Woensdag 22 januari
* Start Nationale Voorleesdagen
* 08.30 uur Koffie ochtend
* 11.00 – 12.00 uur; Westcoaching; gr. 8
* Groep 5 en 6: afzwemmen 1e deel C
diploma (geen ouders erbij)
Donderdag 23 januari
* Lessen leesmotivatie meester Michel,
groep 3, 4a en 4b
* 15.00 – 16.00 uur; gym instuif groep 3, 4, 5
* 15.15 – 16.15 uur; chemie, gr. 4 en 5
Vrijdag 24 januari
* Lessen leesmotivatie meester Michel,
groep 5 en 6
* Géén technieklessen op Maris!
Maandag 27 januari
* Lessen leesmotivatie meester Michel,
groep 3, 4a, 4b
* 15.00 – 16.00 uur; gym instuif groep 6, 7, 8
* 15.15 – 16.16 uur; technisch bouwen gr.
1, 2 en 3
Dinsdag 28 januari
* 08.30 uur; ouder info bijeenkomst CJG
* 11.00 – 12.00 uur; groep 6 voorstelling
Rabarber op school
* 15.15 – 16.15 uur:; Spaans gr. 6, 7 en 8
* Groep 8: adviesformulier VO mee!
Woensdag 29 januari
* 08.30 uur: bijeenkomst ouderraad
* Groep 5 en 6: afzwemmen; ouders op
eigen gelegenheid naar het zwembad
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari
School gesloten vanwege staking!

Koffie ochtend en thee uurtje
Woensdag 22 januari is het koffie ochtend. Het onderwerp is nog niet
bekend, maar u bent in ieder geval van harte welkom. Uit de
oudertevredenheidspeiling is gekomen dat u, als ouder, wilt meepraten,
meedenken en wilt horen wat we doen op school: dit is uw kans.
Kom woensdag 22 januari om half 9 naar de koffiekamer.
Dinsdag 28 januari heeft u de kans om onze collega’s van het CJG te spreken. Zij komen
uitleggen wat zij doen en hoe zij u (indien nodig) kunnen helpen. Ook deze bijeenkomst is
in de koffiekamer en start tussen half 9 en 9 uur.
Afzwemmen in zwembad De Waterthor
Woensdag 22 januari wordt het eerste deel van het C-diploma
afgezwommen tijdens de reguliere zwemles. Ouders zijn hierbij
(helaas) niet welkom.
Het afzwemmen voor álle kinderen die mogen, is op woensdag
29 januari. U mag er dan uiteraard wél bij zijn. Helaas kunt u NIET
mee in de bus, u moet op eigen gelegenheid.
De zwemles start om 11.10 uur en eindigt om 11.55 uur.
Mocht u uw kind vanuit het zwembad zelf mee naar huis willen nemen, kan dat. U moet dan wel de
leerkracht op de hoogte brengen. De kinderen mogen uiteraard niet alleen naar huis.
Succes met het afzwemmen!!!
Woensdag 29 januari: bijeenkomst ouderraad
Alle deelnemende ouders van de ouderraad zijn van harte welkom in de
koffiekamer om half 9.
Als u interesse heeft en wilt weten wat de ouderraad allemaal doet en of u
ook kunt helpen: kom langs.
Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Kelly, onze oudercoördinator.
Overblijf
Als uw zoon/dochter overblijft, is het de bedoeling dat u uw kind aanmeldt op de
website www.overblijvenmetedith.nl.
U logt hiervoor in met uw eigen inlognaam en wachtwoord.
Als u deze niet meer heeft, kunt u hiervoor terecht bij meester Steven.
In de agenda zet u een vinkje bij de naam van het kind dat overblijft op de
betreffende datum. Als uw kind toch niet overblijft, haalt u het vinkje weer weg.
Aan- en afmelden kan tot 10.00 uur op de betreffende dag.
Nu zijn er veel kinderen die niet aangemeld zijn. Voor ons is het lastig inschatten
hoeveel overblijfkrachten we nodig hebben als er niet is aangemeld. Er blijken vaak
veel extra kinderen te zijn.
In ditzelfde menu kunt u o.a. uw facturen zien, een machtiging aanmaken zodat de
facturen automatisch betaald worden en uw gegevens aanpassen.

School gesloten op:
donderdag 30 en vrijdag 31 januari!

OBS Houtwijk staakt!

