nieuwsbrief 5
jan./febr. 2019
NIEUWSBRIEF
Wij wensen u het allerbeste in 2019! Voor u de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Het is inmiddels de
vijfde van dit schooljaar en we hebben tussentijds al veel positieve reacties mogen ontvangen.
Bedankt hiervoor!

SCHOOL OP SEEF
De certificeringscommissie ‘School op Seef’ is 19 december 2018 bijeen geweest en zij hebben onze
school opnieuw het label toegekend. In het eindoordeel stond dat de lessen ondanks onrustige
factoren zijn doorgegaan en het team zich voor 100% blijft inzetten voor de verkeersveiligheid van de
leerlingen en de schoolomgeving. Er worden op eigen initiatief ook nieuwe lessen
op een leuke interactieve wijze gegeven. De borging van ‘School op Seef’ is er wel,
maar zou meer bestuurlijk draagvlak mogen krijgen, bij voorkeur via de
ambassadeur verkeersveiligheid. De school krijgt daarom 18 punten. We willen
hierbij Sjanie, Wendy en Miranda, onze ‘Seefhulpmoeders’ hartelijk bedanken
voor hun hulp bij de praktische lessen.
Het label wordt waarschijnlijk op 12 maart uitgereikt.

KERSTBRADERIE & DE WENSBOOM
Op 19 december werd de kerstbraderie gehouden op school. De insteek was dit jaar om op school
met elkaar de verbinding aan te gaan. Kinderen, ouders, familie en buurtgenoten bij elkaar om een
gezellige kerstavond door te brengen.
De organisatie is verzorgd door de kinderen, leerkrachten, ouderraad en ouderparticipatie.
Allen hebben op eigen wijze een (creatieve) bijdrage geleverd aan de braderie.
Vanwege het gure december weer werd de braderie in de school georganiseerd. Lichtjes,
kerstbomen, kerstmuziek en uiteraard ontbrak de Kerstman niet. De kramen waren gevuld met
creaties van o.a. de leerlingenraad. Er was ook een loterij die mede mogelijk werd gemaakt door vele
lokale sponsoren. Daarnaast kon men genieten van de optredens die leerlingen verzorgden.
Ze zongen een kerstlied, speelden toneel, dansten op kerstmuziek of speelden zelf een kerstliedje op
hun instrument. En zoals het bij een kerstbraderie hoort, werd er gezorgd voor de inwendige mens
d.m.v. oma’s erwtensoep, lekkere broodjes en warme chocomel of
glühwein. Voor de kinderen was er een spellenkaart ontworpen waarmee
ze diverse activiteiten konden ondernemen. We kijken terug op een
gezellige en drukbezochte kerstbraderie!
De volledige opbrengst, maar liefst 522 euro, komt ten goede aan
activiteiten voor de kinderen. Deze activiteiten worden gekozen op basis
van de wensen die de kinderen deze avond in de wensboom hebben
gehangen. Meer informatie wordt binnenkort bekend gemaakt.
Info: ouderraad
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POETSAVOND
Recentelijk heeft de ouderraad u een mail gestuurd betreffende de poetsavond op 29 januari. Hierbij
nog even een herinnering! Heeft u zich nog niet opgegeven dan kan dit alsnog via
ortweespan@o2a5.nl
Info: ouderraad

NATIONALE VOORLEESDAGEN 23 januari t/m 2 februari
Voorlezen maakt je leuker! 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.
Op de website van de Nationale Voorleesdagen vindt u een aantal tips om het meeste uit dit speciale
kwartiertje te halen. De voorleesdagen zijn gericht op de kinderen van groep 1-2-3.
Zij zullen deze dagen gebruiken om eens extra voor te lezen en te genieten van de mooie verhalen
die er zijn.
Info: www.nationalevoorleesdagen.nl

LEERDOELEN groep 4 t/m 8
De werkgroep 'leerdoelen' van de ouderparticipatie heeft een globaal overzicht gemaakt van de
belangrijkste leerdoelen die de leerlingen per jaargroep krijgen. De leerdoelen zijn terug te vinden op
de website onder het tabblad van de betreffende groep. Hierdoor kunt u een beter beeld vormen bij
de lesstof die de kinderen krijgen. De doelen voor de lagere groepen worden momenteel gemaakt.
Werkgroep, ontzettend bedankt!

DE DORPSKAMER
Hieronder vindt u een overzicht van de ‘jeugd’ activiteiten die de komende weken plaats vinden in de
Dorpskamer.
Do
Do
Do
Do
Di
Do

24-01
31-01
14-02
14-02
19-02
21-02

Speelkamer
Schaken
Speelkamer
Schaken
Info- en gespreksavond hoogbegaafdheid
Speelkamer

15:00u-17:15u
18:30u-19:30u……gr 5-6-7-8
15:00u-17:15u
18:30u-19:30u……gr 5-6-7-8
19:00u-21:30u
15:00u-17:15u
Info Dorpskamer: Marja Blom

MUSICAL
Wij zijn op zoek naar rollen behang met een witte achterkant. Hiermee willen wij het
decor voor de eindmusical maken. Deze kunt u afgeven bij de aanwezige leerkrachten.
Alvast hartelijk bedankt!
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VAKANTIEROOSTER 2019-2020 (DUS…VOLGEND SCHOOLJAAR!)
vakantie:
Herfst
Kerst
Voorjaar
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomer

week:
43
52/1
9

datum:
21-10-2019
23-12-2109
24-02-2020
10-04-2020
13-04-2020
18/19
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
30 t/m 35 20-07-2020

t/m
t/m
t/m

25-10-2019
03-01-2020
28-02-2020

t/m
&

08-05-2020
22-05-2020

t/m

28-08-2020

ACTIVITEITEN
Vanaf ma 14/01
Donderdag 17-01
Dinsdag 22/01
Donderdag 24/01
Dinsdag 29/01
Donderdag 31/01
Donderdag 07/02
Woensdag 13/02
Donderdag 14/02
Maandag 18/02
Dinsdag 19/02
Donderdag 21/02
Vrijdag 22/02
25/02-01/03

Start CITO periode 1
* Schaken in de Dorpskamer
School op Seef – Groep 3 t/m 8 fietsen meebrengen
* Spelen in de Speelkamer
Poetsavond
* Schaken in de Dorpskamer
De leerkrachten hebben een studiedag. De leerlingen zijn vrij!
Voorstelling Kijk Kunst! Groep 4-5
* Spelen in de Speelkamer
* Schaken in de Dorpskamer
Rapport 1
School op Seef – Groep 3 t/m 8 fietsen meebrengen
* Info- gespreksavond hoogbegaafdheid in de Dorpskamer
* Spelen in de Speelkamer
Leerlingen middag vrij
Voorjaarsvakantie
* = buitenschoolse activiteit

Met vriendelijke groet,
Het team
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