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Uitslag oudertevredenheidspeiling (OTP)
Afgelopen december is de OTP onder de ouders van onze leerlingen
afgenomen. 51% van de ouders hebben hieraan meegedaan. Het
rapportcijfer dat de Mildenburg krijgt is een dikke 7. Een heel mooi cijfer!
Ouders zijn vooral tevreden over de gelegenheid om met de leerkrachten en
directie te praten en de mate van aandacht voor rekenen, taal
schoolgebouw, schoolplein en schooltijden. Aandachtspunten uit het
rapport zijn : de veiligheid op weg naar school, hygiëne binnen de school,
aandacht voor aanpak pestgedrag en sfeer in de klas. De laatste twee
punten blijven ook voor ons team belangrijke verbeterpunten.
In de teamvergadering hebben we de rapportage besproken en de komende
weken worden er gezamenlijke aanpak- afspraken gemaakt.
Benieuwd naar de hele rapportage?
Inzien kan, vraag ernaar bij Esther de Fuijk.

Schoolzone

Cito’s.
Als uw kind thuiskomt met het
verhaal dat het “toetsen
moest maken”, dan klopt dat
inderdaad. De komende
weken vragen we namelijk de
kinderen weer hun best te
doen op de halfjaarlijkse Cito
toetsen. Dus op tijd naar bed
allemaal en fris in de
schoolbanken!

U als ouder kunt een belangrijke bijdrage leveren aan
de veiligheid van de naar en van school komende
kinderen. Er is een schoolzone voor de school
ingesteld, duidelijk zichtbaar op de weg geschilderd!
We vragen u nogmaals deze schoolzone in acht te
nemen en niet te parkeren in deze zone, ook niet voor
heel even. Met elkaar zijn we er verantwoordelijk voor
dat de kinderen veilig de school kunnen bereiken.
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Weet u het nog? Luizencontrole
Vrijdag 27 januari 2017 is de volgende luizencontrole op school. Het blijft een hardnekkig
probleem. Daarom vragen we aan u allen om uw kind(eren) regelmatig zelf te controleren en
indien nodig te behandelen. Regelmatig kammen met een luizenkam helpt en ook lang haar op
een staart of knot voorkomt dat de beestjes aan de wandel gaan. Mocht u een luizeninvasie
op het hoofd van uw kind aantreffen dan horen we dat ook graag.

Nieuws van onze HVO-juf Kim.
Beste ouders/ verzorgers,
De eerste vier maanden van het schooljaar zitten er al weer op en de eerste dagen van het
nieuwe jaar 2017 hebben wij alweer achter ons gelaten.
Voor de kinderen die HVO volgen betekent dit dat er diverse thema’s de revue zijn
gepasseerd en dat de komende periode nieuwe thema’s aan bod zullen komen.
De afgelopen maanden hebben we kennisgemaakt met elkaar en met HVO. We hebben
als klas verschillende onderwerpen onderzocht en besproken. Rond ieder thema hebben
de kinderen diverse werkvormen geoefend.
Ik geef hieronder een beknopt overzichtje van wat er gedaan en geoefend is.
In de groepen 6 en 7 hebben de kinderen aan de volgende thema’s gewerkt:
* Kennismaken: Is het belangrijk om kennis te maken? Wat is belangrijk voor een ander
om te weten? Wat heb je nodig om een goed gesprek met elkaar te voeren?
* Vriendschap: Wat is vriendschap en wat heb je nodig voor een vriendschap? Wat
betekent een ‘goede’ vriend(in) voor jouw? Hoe voelen de leerlingen zich binnen een
vriendschap en hoe ga je om met je vrienden?
De komende periode gaan de kinderen werken aan de volgende thema’s:
* Muziek
* Pesten
* Talenten
Mochten er vanuit de ouders/verzorgers vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u altijd bij
mij terecht op dinsdagochtend om 11:15.
Voor iedereen een mooi en gezond 2017,
Kim Kneppel (docent HVO)
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De kleine walvis
Door bibliotheken verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2017

Tekst en illustraties: Benji Davies
Vertaling: Edward van de Vendel
Boy woont met zijn vader en zes katten in een klein
vissershuisje. Na een stormachtige nacht vindt hij een
jonge walvis op het strand. Dat is het begin van een
bijzondere vriendschap…
Benji Davies is een Britse kinderboekenauteur en
illustrator. In 2014 won hij met The Storm Whale de
Oscar’s First Book Prize. Het boek werd in 2015 in het
Nederlands vertaald als De kleine walvis door Edward
van de Vendel.

Voorleesontbijt groep 1/2.
Woensdag 25 januari vindt het
Nationale Voorleesontbijt plaats.
Die dag lezen bekende en
onbekende Nederlanders voor aan
peuters en kleuters om zo het
voorlezen, aan kinderen die zelf
nog niet kunnen lezen, te
stimuleren. Met dit voorleesontbijt
gaat alweer de 14e editie van de
Nationale Voorleeswedstrijden van
start.
Ook in onze groep 1/2 hebben we
een voorleesontbijt. We vragen u
uw kind die dag een ontbijtje
inclusief drinken mee naar school
te geven. Wie er komt voorlezen
blijft nog even een verrassing.

Schoolreis groep 8.
Groep 8 gaat op meerdaagse schoolreis van dinsdag
28 t/m 31 maart naar Oosterhout. Een andere,
‘nieuwe’, bestemming dan vorig jaar dus extra
spannend!
De kosten voor deze schoolreis zijn begroot op € 110,per leerling. De school stelt u in de gelegenheid het
bedrag in drie termijnen te voldoen. U kunt deze
storten op NL22 RABO 0350 2231 06 t.n.v. O.B.S.
Mildenburg. Vermeldt u alstublieft bij de
overschrijving de naam van uw zoon/dochter. T.z.t.
zult u over deze reis verder geïnformeerd worden.

