Sterrenboognieuws 15 november 2018
Groep 1-2
Voor de zomer wisten we dat de kleutergroep te groot zou worden. We hebben gecommuniceerd
dat er op een moment in het jaar een groep 1-2 en een groep 2-3 geformeerd zou worden. We
konden toen niet voorzien dat de groep nog groter ging worden. Dit komt door kinderen die later
opgegeven werden en door leerlingen die van een andere school kwamen, iets wat we natuurlijk
heel erg fijn vinden! Steeds werd het voor ons duidelijker dat een groep 2-3 niet voldoende oplossing
zou bieden. Om deze reden zijn we verder gaan kijken en rekenen.
Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat er vanaf 11 maart een tweede kleutergroep zal starten. Door
deze tweede kleutergroep zal groep 3 dit jaar een enkele groep blijven. Hoe de verdeling van de
leerlingen van de kleutergroepen eruit zal komen te zien en wie de groepen gaan bezetten is op dit
moment nog niet duidelijk. We gaan hierover nog met elkaar in overleg. Ik hoop u hiermee
voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag.

Studiedag leren van elkaar
Vandaag hebben alle leerkrachten een studiedag gehad. Het was een ‘leren van elkaar’ studiedag.
Alle leerlingen waren op school én alle collega’s waren op school, door deze dubbele bezetting van
leerkrachten was het mogelijk om bij elkaar lessen te observeren. De ene leerkracht gaf les zodat de
andere leerkracht kon observeren en omgekeerd. Na de les gaven de leerkrachten elkaar feedback.
Op deze manier leren we van elkaar waardoor ons onderwijs elk keer een stukje beter wordt.

Fietscontrole
Door miscommunicatie is de fietskeuring van oktober jammer genoeg niet doorgegaan. Dit jaar zal er
daardoor helaas geen keuring zijn. Volgend jaar plannen we weer een keuring in. Wilt u er zorg voor
dragen dat uw kind op een deugdelijke fiets naar school komt?

Data op een rij
19 november:
20 november:
26-30 november:
30 november:
5 december:
6 december:
19 december:
24 dec. t/m 4 jan.:
25 januari:

Bijlage:

Lootjes trekken groep 6, 7 en 8
Schoen zetten op school
ouder-kindgesprekken facultatief
Pietenochtend groep 1 t/m 4. Groep 5 zingen Hassinkhof.
Sinterklaas
Studiedag leerlingen vrij
Kerstviering ’s avonds leerlingen 12.15 vrij
Kerstvakantie
Studiedag leerlingen vrij

