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Agenda
20 dec

Kerstviering

14 t/m 18 jan

Toetsen Cito lvs

24 dec 2018 t/m 4 jan
2019

Kerstvakantie

21 t/m 25 jan

Toetsen Cito lvs

25 en 26 dec

Kerstmis

18 jan

sponsorloop

31 dec

Oudjaarsavond

23 jan

Nationale
voorleesdagen

1 januari

Nieuwjaarsdag

23 jan

Schaak en damtoernooi

9 jan

Controle hoofdluis

23 jan

Nieuwsbrief 7

Van harte gefeliciteerd!
Van 19 december t/m 27 januari
20-12
26-12
27-12
29-12
1-1
2-1
3-1

Juf Connie
Yves gr. 3
Daan gr. 1/2B
James gr. 6
Noor gr. 5
Isabella gr. 5
Cita gr. 7

4-1
9-1
10-1
15-1
25-1
25-1

Caimen gr. 4
Ruben gr. 5
Ryan gr. 4
Sam gr. 1/2C
Beau gr. 5
Ruben gr. 8

Het is alweer bijna kerstvakantie! De school is prachtig versierd door de ouderraad en hulpouders en in alle
groepen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding voor de kerstviering. Op Donderdag 20 december mogen
alle kinderen deelnemen aan het Kerstdiner van 17.00 uur tot 18.30 uur. Iedereen wordt feestelijk ontvangen
en als het goed is zijn jullie thuis al aan de slag met de hapjes!
Tijdens het kerstdiner is er in de aula voor de ouders een gezellig samenzijn. De ouderraad zorgt voor glühwein
en ook voor jullie als ouders (en broertjes/zusjes die eventueel mee komen) zijn er wat kleine hapjes.

Op Vrijdag 21 december vindt in de aula naar aanleiding van het catecheseproject over gastvrijheid de
kerstviering plaats. Alle groepen leveren daaraan een bijdrage. De viering is door en voor de kinderen. U kunt
hier als ouders niet bij aanwezig zijn. Dat is misschien niet zo ‘gastvrij’, maar we de plaats in onze herberg is
beperkt (dit i.v.m. de veiligheidsvoorschriften/vergunningen)

Na de vakantie gaan we weer starten met de toetsen van het leerlingvolgsysteem. De kinderen krijgen va ons de
boodschap mee dat ze de toets vooral maken voor ons, de meesters en juffen. Met behulp van deze
toetsresultaten weten wij waar we de kinderen verder bij kunnen helpen. Zodra de toetsen zijn nagekeken
kunnen jullie de resultaten inzien in het ouderportaal van Parnassys. Heeft u hiervan (nog) geen inlogcode, mail
dan naar linet.degreef@eenbes.nl.
Ook hierbij geldt; bespreek de resultaten niet met uw kind in termen van ‘presteren’ of goed-beter-best. Uw
kind laat op de toets zien wat zijn of haar kennisniveau op dat moment is, wat hij wel beheerst en wat hij nog
niet beheerst. Mochten er bijzonderheden zijn in de toetsperiode (bijv; uw kind is niet fit), geef dan dan even
door aan leerkracht. We kunnen dit dan meenemen bij de analyse van de resultaten.

Na de vakantie starten we meteen met de opening van het nieuwe thema van Topondernemers, “een
wereld van verschil”. Dit thema gaat over de grote verschillen die er zijn in de wereld qua welvaart,
leefomstandigheden, klimaat, etc. De kinderen zullen geld inzamelen voor de stichting 'Out of Area'.
https://www.outofarea.nl/. Tijdens de opening (en het overhandigen van de cheque met de opbrengst
later in het thema) zal er iemand van de stichting aanwezig zijn om d.m.v. een presentatie uit te leggen
waar de stichting zich voor inzet. Vrijdag 18 januari tussen ongeveer 10.30 en 11.30 uur zal de
sponsorloop plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de kinderen zo veel mogelijk rondjes over de
ringbaan gaan rennen. U mag ze hierbij natuurlijk komen aanmoedigen!

Nieuws van buiten

Helaas hebben wij nog geen nieuw brigadiersrooster ontvangen. Zodra het rooster beschikbaar is, wordt dit aan de betrokken ouders en
leerlingen verstuurd.

Namens het hele team van De Wentelwiek wensen wij jullie......
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