Nieuwsbrief 19 januari 2018
Welkom
Dieuwertje Lucas zal komende week op vrijdagochtend starten als onderwijsassistent op onze school.
Voor twee leerlingen van onze school hebben we een onderwijsarrangement toegekend gekregen,
waardoor we deze leerlingen extra ondersteuning kunnen bieden. Hierbij is de hulp van Dieuwertje
als onderwijsassistent ondersteunend voor leerlingen en mentoren. Wij wensen Dieuwertje heel veel
succes! Door de toekenning van de arrangementen heeft ook Melanie Paf een tijdelijke
urenuitbreiding gekregen, zodat we de zorg goed vorm kunnen geven.

Toetsen
Misschien hebben jullie van jullie kind al gehoord dat wij deze week gestart zijn met de afname van
de DMT en AVI toetsen voor technisch lezen in de groepen 3 t/m 8. In de komende drie weken
worden de andere CITO toetsen afgenomen. Het gaat hierbij om rekenen-wiskunde, begrijpend lezen
en spelling.

Open dag Kindcentrum Los Hoes
Woensdagmiddag 14 februari houdt het Kindcentrum Los Hoes de
jaarlijkse open dag voor ouders van wie hun kind tussen 1 oktober 2018
en 1 oktober 2019 vier jaar oud wordt en voor ouders die
geïnteresseerd zijn in kinderopvang en/of buitenschoolse opvang.
De betreffende ouders ontvangen in deze periode een brief van de
gemeente met daarin de uitnodiging om zich aan te melden bij een
basisschool naar keuze. In deze brief zit ook het aanmeldingsformulier.
Tussen 16.00-20.00 uur is onze school en de kinderopvang open om geïnteresseerden het
kindcentrum te laten zien en te informeren over onze werkwijze.
Om 20.00 uur houdt de school aansluitend een informatieavond waarop wij o.a. ons
onderwijsconcept verder uitleggen. De avond is vrij toegankelijk.
Kennen jullie ouders die interesse hebben? Willen jullie hen dan op de hoogte stellen van deze open
dag? Een afspraak maken op een ander moment kan natuurlijk altijd.
Iedereen is van harte welkom.

Veiligheid oversteek Lavendel
We zien in toenemende mate weer ouders en opa’s en oma’s die hun auto vlakbij het fietspad naar
school en de oversteek naar het troittoir bij de Lavendel parkeren. Dit leidt tot zéér onveilige
situaties. Kinderen en ouders die willen oversteken hebben geen overzicht en worden soms bijna
omver gereden door mensen die snel en dicht bij school willen parkeren. Een dringend verzoek
daarom aan alle bestuurders die kinderen komen brengen aan de kant van de Lavendel om je auto
iets verderop te zetten en een stukje te lopen. We willen graag dat àlle kinderen veilig op school
kunnen komen. Willen jullie het ook doorgeven aan eventuele andere chauffeurs die je kind(eren)
komen brengen?

Vanuit de MB
Lijkt het je als ouder, opa of oma leuk om een keer spelletjes te spelen met de kinderen in de
middenbouw? Je bent dan welkom in het open paleis op maandag-, dinsdag- of donderdagmiddag
van 14.00 uur tot 15.00 uur. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Boraya.

Vanuit de BB
Voor het basketbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 op maandag 29 januari zijn we op zoek naar
ouders die een team willen coachen. Er zijn nog veel teams zonder coach. Meld je daarom aan bij de
mentor van je kind.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 Een uitnodiging van het Dyslexiecentrum Twente voor een informatiebijeenkomst
voor ouders over ICT-hulpmiddelen bij dyslexie op 7 februari 2018

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
29-01
Basketbaltoernooi voor de groepen 7 en 8
30-01
OR
09-02
Carnaval
14-02
Open Dag Kindcentrum Los Hoes (vanaf 16.00 uur)
20-02 en 21-02
Definitief Adviesgesprekken groep 8
23-02
Studiedag: kinderen vrij!

