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NIEUWSBRIEF APRIL/MEI

Beste ouders/ verzorgers,
Op dit moment zijn we op school al volop bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. We werken aan een
nieuw schoolplan, investeren in extra middelen, verdiepen ons in
nieuwe methodes. We zijn ook al gestart met de formatie voor het
komende schooljaar. Hiervoor is het van belang om te weten hoeveel
kleuters in de loop van het jaar instromen. Als u uw zoon/ dochter nog
niet aangemeld hebt of het formulier nog thuis hebt liggen, vragen
we u om het z.s.m. in te leveren.
Met vriendelijke groet,
Marjolein Kruk Avegaart
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PROJECT MAGISCHE MEDIA

Afgelopen donderdag 4 april hebben
we het project; “Magische

Media” afgesloten.
Het project is een groot succes
gebleken.
De ludieke afsluiting was op een
mediagerichte wijze een daverend
succes met een hoge opkomst van
ouders en grootouders, onze dank
daarvoor.
Hieronder een korte impressie van de
afsluiting;

Meerdere foto’s van dit ludieke project zijn te zien op onze facebook pagina.

SCHOOLFOTOGRAAF
Vrijdag 12 april komt de school fotograaf weer bij ons op school.
Vanaf 8:30 tot 9:00 kunnen de kinderen die nog broertjes en
zusjes hebben die nog niet op school zitten, samen op de
foto.
Daarna volgt het programma als volgt;
•
•
•
•

Er worden portretfoto’s gemaakt
Er worden groepsfoto’s gemaakt
En er wordt een groep 8 foto gemaakt.
Kleine Zeester neemt hier ook aan deel.

Uiteraard bent u niet verplicht deze foto’s af te nemen.

CITO GROEP 8
Dinsdag 16 april en woensdag 17 april doet onze groep 8 mee aan
de CITO eindtoets.
De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar
2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens
vastgesteld. De papieren Centrale Eindtoets bestaat in 2019 uit 165
opgaven en wordt in twee dagdelen afgenomen.
We wensen groep 8 heel veel succes!

DALTONDAG
Donderdag 18 april is het Daltondag bij ons op school
Dit jaar ligt de focus op de leerlingen zelf. Wat betekent het nou om op
een Daltonschool te zitten en wat houdt dit dan allemaal in.
Naast allerlei activiteiten hierover willen we ook samen met de
leerlingen het Daltononderwijs meer zichtbaar maken op onze school.
We gaan die ochtend op creatieve wijze aan de slag met de kinderen om de kernconcepten zichtbaar te
maken. Ik houd u hiervan op de hoogte.

EU SCHOOLFRUIT
De week voor de mei vakantie, 15 t/m 19 april is de laatste week
dat wij het fruit ontvangen van het EU schoolfruit programma.
We vinden het wel belangrijk dat onze kinderen fruit blijven eten
en hopelijk onderschrijft u deze mening.
We willen daarom zelf verder gaan met deze fruitdagen en hopen
dat u dus op woensdag, donderdag en vrijdag fruit meegeeft
aan uw kinderen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

SUCCESSPIEGEL
Een tijdje terug heeft u van mij een link ontvangen om een
oudervragenlijst in te vullen. Mocht u dit nog niet hebben ingevuld,
volgende week stuur ik nogmaals een herinnering hiervoor.
Onze kinderen, leerkrachten en directie hebben ook een vragenlijst
ingevuld.
Al deze resultaten hopen we na de meivakantie te kunnen analyseren
om te kijken; Wat staat al, wat wordt al verbeterd, wat vraagt nog
verbetering?
Om dit is dus echt goed te kunnen doen hebben we ook uw hulp en
mening nodig. Dus vraag ik nogmaals, als u dit nog niet heeft gedaan, om deze vragenlijst in te vullen.

INLOOP KLEUTERS

Beste ouders,
Namens mijzelf en de leerkrachten van groep 1 en 2 wil ik uw aandacht
vragen voor de inloop van de kleuters.
Door de geweldige toestroom van nieuwe kleuters in groep 1 is het ’s
ochtends heel druk in het lokaal.
Met deze toeloop van afgelopen periode en aankomende tijd zijn we
natuurlijk ongelooflijk blij, onze school groeit!
Maar een kleine kanttekening is wel dat het voor de hele jonge kinderen
nu wel onoverzichtelijk begint te worden. We vinden het heel fijn dat er
zoveel ouders zijn die zich betrokken voelen bij hun kind en interesse tonen
in hun werk, maar in het kader van de Daltongedachte is het ook goed
dat u het afscheid niet te lang laat duren. Daarnaast willen we u ook vragen als u uw kind brengt,
om bijvoorbeeld kinderwagens/maxi-cosi’s in de grote hal te laten staan. Dit zorgt ook voor een fijne
overzichtelijke binnenkomst in de klas voor de kinderen.
Bedankt voor uw begrip en medewerking!

MEIVAKANTIE
Iedereen alvast een hele fijne vakantie gewenst, namens het hele team van Daltonschool Leemvoort!

