Nieuwsbrief januari 2018
----OPROEP UIT HET DORP---In het donker op de fiets naar school; zorg dat je kind zichtbaar is.
Doen het voor- en achterlicht het wel??? FF checken in de Kerstvakantie!
Belangrijke datums:
-8 jan. gaan de deuren om 8.25 uur weer open en starten de lessen!
-9 jan. Schoonmaakavond (Bent u aan de beurt? Bekijk onderstaande lijst)
-9 jan. Voorstelling door Inkipinki Poppentheater in groep 1-2 en 3-4
-9 jan. Dramalessen van It Toanhûs in groep 5-6
-10 jan. Kriebelbrigade op school
-15 t/m 26 jan. TOETSWEKEN
-17 jan. Atelierles Toanhûs voor groep 7-8
-17 jan. HGPD (inhaal)
-24 jan. t/m 3 feb is de Nationale Voorleesweek!
-25 jan. Kom kijken in de klas moment
-30 jan. HGPD

Jarig in januari 2018
Groep
3 Shanna Leenstra (2013) 1-2
4 Sander van der Velde (2011) 3
7 Ruben Pouw (2010) 4
19 Nynke Grijpstra (2007) 7-8
19 Djimmy Veldhuizen (2010) 4
24 Noah Pattiwael (2009) 5-6
25 Ivar de Groot (2013) 1-2
29 Thirza Seefat (2007) 7-8
31 Joy Pattiwael (2011) 3

Kom-kijken-in-de-klas moment van deze maand:
donderdag 25 januari van 14.15-14.30 uur

Leesnieuws uit de BIEB

De Nationale voorleesdagen 2018
Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers!
Komt u ook op school voorlezen??? Wat was uw lievelingsboek toen u nog klein was?
De leerkrachten gaan actief ouders benaderen om even te komen vertellen en
voorlezen in de klas. Komt u ook? Uw kind zal het geweldig vinden!

De Nationale Voorleesdagen 2018 vinden plaats van
woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari
Als u de allerkleinsten gaat voorlezen, welke prentenboeken kiest u dan? Uit het
overstelpende aanbod maakte een jury van jeugdbibliothecarissen jaarlijks een selectie: de
Prentenboek TopTien. Het belangrijkste criterium bij het kiezen van het Prentenboek van het
Jaar is dat het boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende
aanknopingspunten biedt voor interactie met peuters en voor verwerking in hun spel.

De Prentenboek TopTien voor De Nationale Voorleesdagen 2018
 Alberts boom – Jenni Desmond (Lemniscaat)
 Antonia – Anke de Vries & Piet Grobler (Lemniscaat)
 De kusjes-krokodil – Jozua Douglas & Loes Riphagen (De Fontein)
 Gewoon zoals je bent – Jonny Lambert (Veltman Uitgevers)
 Ik ben bij de dinosaurussen geweest – Edward van de Vendel & Floor de Goede
(Querido’s Kinderboeken)
 Mmm… een taart! – Susanne Strasster (Hoogland & Van Klaveren)
 Mijn potje – Anita Bijsterbosch (Clavis)
 Nog even mijn haartjes wassen – Jörg Mühle (Gottmer Uitgevers)
 Slaap maar fijn, bouwterrein – Sherri Duskey Rinker & Tom Lichtenfeld (Moon)
 Ssst! De tijger slaapt – Britta Teckentrup (Gottmer Uitgevers)
Voorleestips
Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal
voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen
voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat,
spelling en tekstbegrip . Achter de link een aantal tips om het meeste uit dit speciale
kwartiertje te halen. http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nieuws/

Bron: Nationalevoorleesdagen.nl

9 januari schoonmaakavond van 19.00-20.30 uur
Op deze dinsdag avond komen de hulptroepen weer op school. Vanuit het team zal Iebeltje
aanwezig zijn. De ouders van de volgende kinderen zijn aan de beurt: (Als u bent verhinderd,
graag zelf voor vervanging zorgen. Misschien wil iemand met u ruilen.)
Wytske Huitema, Mats Kiffers,Anniek Luimstra, Anita Postma, Jona Pouw, Nicole Santema,
Thirza Seefat, Annabella Velthuizen, Haico Waterlander, Dafne Wilpstra, Iebeltje Sybrandy

9 jan. Voorstelling door Inkipinki Poppentheater in groep 1-2 en 3-4
Op dinsdag 9 januari komt Inkipinki
Poppentheater op school. Zij gaat een
poppenkastvoorstelling geven in de ochtend
aan de kinderen van groep 1-2 en aan
groep 3 en 4.

9 jan. Starten de dramalessen in groep 5-6
Onder begeleiding van juf Hjalmar van het Toanhûs wordt er weer een reeks dramalessen
gegeven in groep 5-6.
15 januari starten de 2 toetsweken
Elk jaar in januari (en in juni) maken de kinderen een aantal toetsen. We nemen de toetsen
af om te meten; waar staat het kind. Wat kan het kind al en waar heeft het nog hulp bij nodig.
Rondom de toetsen plannen we geen grote opdrachten, we wisselen inspanning met
ontspanning af. De meeste toetsen worden klassikaal afgenomen en soms in een klein
groepje. Het is een mooi ijkpunt om te zien waar uw kind qua leren staat en hoe de
doorgaande lijn in het leerproces verloopt. Kinderen die ziek zijn in de toetsperiode krijgen
natuurlijk een inhaalmoment.
17 jan. Atelierles in het Toanhûs in Joure
Op woensdag 17 januari gaat groep 7-8 naar Joure voor de atelierles. Juf Esther komt al
vanaf de herfst vakantie elke 14 dagen op school voor de teken en schildercursus. Deze
lessen reeks sluiten we bijna af en daarom gaat de hele groep naar Joure om in het grote
atelier van het Toanhûs de grote schilderles te volgen. Via de klassenapp worden de ouders
gevraagd of ze kunnen rijden naar Joure om ons te brengen en te halen.
Komt uw kind op de fiets naar school? Check het voor- en achterlicht!
Vanuit het dorp horen we regelmatig dat er onveilige situaties ontstaan door kinderen die
fietsen in het donker zonder licht. We moeten er niet aan denken dat er ongelukken
gebeuren! Wilt u de fiets van uw kind controleren? Zonder verlichting niet op de fiets!

