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Nationale voorleesdagen in groep 1/2
Woensdag 24 januari starten wij de voorleesdagen in groep 1/2 met het voorleesontbijt. Wij
vragen de ouders om zelf een ontbijt en extra drinken mee naar school te geven. Om half
negen starten we gelijk met het voorleesontbijt.
Van donderdagmiddag 25 januari tot vrijdag 2 februari wordt er extra voorgelezen in de klas. U
of uw ouders kunnen zich opgeven bij juf Lia of juf Petra om zelf te komen voorlezen.

Kamp groep 8.
Groep 8 gaat op meerdaagse schoolreis van maandag 26 t/m donderdag 29 maart naar
Buitenhuis Teteringen, www.buitenhuisteteringen.nl.
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.
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Cito toetsen
Van 15 januari t/m 26
januari vragen we de
kinderen hun best te doen
op de Cito toetsen. Als uw
kind goed uitgerust de
toets kan maken help dat.
altijd!
Nieuws van onze HVO-juf Kim Kneppel.
Beste ouders/ verzorgers,
De eerste vier maanden van het schooljaar zitten er al weer op en de eerste dagen van het
nieuwe jaar 2018 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
 Geluk: Wat betekent geluk voor de leerlingen en voor je familie? Wat maakt je
gelukkig? Is geluk belangrijk? Wanneer ben je gelukkig? Ben je pessimist of een
optimist?
 Arm of Rijk: Wanneer ben je arm of rijk? Wanneer voel je je rijk? Kun je je rijk
voelen met minder? Er zijn veel morele vragen besproken omtrent dit onderwerp.
De komende periode gaan de kinderen van groep 6 werken aan de thema’s sport, eerlijk,
en samenwerken. De kinderen van groep 7 werken aan de thema’s verbondenheid, religie
en mediawijsheid.
Mochten er vanuit de ouders/verzorgers vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u altijd bij
mij terecht op dinsdagochtend om 09:00.
Voor iedereen een mooi en gezond 2017,
Kim Kneppel (docent HVO)
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Weet u het nog? Luizencontrole
Vrijdag 26 januari 2018 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.

Biebouders gezocht.
We zijn op zoek naar een
aantal extra biebouders
om te helpen bij de in- en
uitleen van boeken op
vrijdagmiddag op school.
Heeft u hier belangstelling
voor?
Voor informatie even
aankloppen bij Esther de
Fuijk.

Op school willen wij graag zoveel mogelijk rust creëren. Rust in de
gangen en een rustige start in de klas. U kunt ons hier bij helpen door
uw kind zoveel mogelijk op tijd, en zelfstandig op school te laten
starten. Dit betekent dat in ieder geval de kinderen vanaf groep 3 zelf
naar binnen komen en hun zaakjes regelen bij de kapstok. De lessen
starten om 8.30 uur; eventuele vragen aan de leerkrachten gelieve
zoveel mogelijk na schooltijd te stellen. De leerkrachten hebben dan
de gelegenheid om uw vragen te beantwoorden. Voor echt dringende
zaken kunt u natuurlijk wel altijd voor schooltijd even naar binnen
lopen.
Daarnaast helpen afspraken, over bijvoorbeeld het gebruik van de
voordeur, ook als middel voor rust in de school. Het gebruik van de
voordeur is voor het opgeven van kinderen voor de overblijf door
ouders. De leerlingen maken gebruik van de zijingangen. Tevens zorgt
die afspraak niet alleen voor rust maar ook voor veiligheid, omdat wij
dan zicht kunnen houden op wie er in de school aanwezig is.

Veiligheid op de fiets.
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Dat juichen we toe. Wel hebben we gemerkt dat
veel kinderen slecht te zien zijn in het donker doordat hun fietsverlichting niet goed werkt. Dit
brengt onveilige situaties met zich mee. Aan ouders en kinderen de oproep om de verlichting te
controleren om ongelukken te voorkomen.

