Nieuwsbrief

26 jan 2019 t/m 1 feb 2019

31 januari

Tafeltjesmiddag

2 februari

Vormsel H Mariaparochie

15 februari

Groepen 2 vrij

18 februari

1e rapport mee naar huis

19 en 21 februari

10 minutengesprekken
groep 1 t/m 8

Lizzie, Thiago,
Aya, Karlijn

Komende donderdag 31 januari is het weer tafeltjesmiddag. U kunt dan het werk uw kind in de
klas komen bekijken. Het is niet de bedoeling om uitgebreid over uw kind te spreken met de
leerkracht. Dat kan op tijdens de tien minutengesprekken of op een aparte afspraak. Wat houdt
de tafeltjesmiddag in?
Voor de groepen 3 t/m 8:
Wij hebben er een flink aantal jaren geleden voor gekozen om toetsen en toetsboekjes niet mee
te geven naar huis. Toch willen we u altijd de kans geven om die toetsen te bekijken. U kunt
ook de andere werkboekjes bekijken van uw kinderen. Dit jaar hebben we geprobeerd om de
tafeltjesmiddagen wat meer te verspreiden over de dagen van de week. Mocht u echt niet
kunnen komen op die dag, neemt u dan contact op met de leerkracht, zodat u op een andere
dag de toetsen kan bekijken als u dat wilt.
Voor de groepen 1-2:
In de groepen 1-2 laten de kinderen het werkje waar ze die middag aan gewerkt hebben liggen,
zodat u kunt zien wat ze gedaan hebben. Onze ervaring is dat de kleuters dit altijd heel lastig
vinden. De kans is groot dat uw kind thuis niet graag opruimt, maar op school is dat meestal
geen enkel probleem en vinden ze het juist gek als ze een werkje moeten laten liggen als de
werktijd voorbij is!!

Kersthandbaltoernooi
Het is al weer even geleden, maar in de kerstvakantie was het scholenhandbaltoernooi.
Hieraan hebben 7 teams van onze school meegedaan. Bij de groepen 3 waren zoveel
aanmeldingen dat er maar liefst 3 teams gemaakt zijn. Verdeeld over 3 dagen werden er
door de verschillende groepen gehandbald tegen andere scholen in Etten-Leur. Er zijn
verschillende prijzen gewonnen. De sportiviteitsprijs van een van de groep 3 willen we toch
even vernoemen. We hopen dat iedereen veel plezier heeft gehad en volgend jaar weer
meedoet.
Tenslotte willen we de coaches bedanken voor hun inzet.
Sportieve groet,
Werkgroep Sport

Van de wijkvereniging
Vorige week heeft er een stukje in de nieuwsbrief gestaan over een sportactiviteit bij de
wijkvereniging.
Hierin stond echter een fout in het emailadres.
Het juiste mailadres is mfahsmits@casema.nl
Door deze fout zijn er geen aanmeldingen binnengekomen.
De vraag is nu of jullie je opnieuw willen aanmelden bij het juiste mailadres.
De aanmeldingen kunnen worden doorgegeven t/m 29 januari.
Dus mocht je interesse hebben in een gezellige sportmiddag onder leiding van onze
jongerenwerker Belaid, meld je dan aan.
Wanneer : 30 januari 2019
Kosten

: € 1,50

Aanvang : 14.00 uur - 16.00 uur
Adres.

: Brede school D’N Overkant

Tevens is er op 1 februari een kennismakingsborrel met de nieuwe bewoners in onze wijk
voor de ouders.
Mochten er ouders zijn die voor deze avond geen oppas kunnen regelen, dan hebben wij
daar voor deze avond een oplossing voor en kunnen zij gezellig meekomen.
Wilt U een kopje soep met een broodje mee eten, dat kan als u zich aanmeldt bij
linda.deckers@surplus.nl
Er staat in de flyer dat u zich kunt aanmelden tot 18 januari 2019, maar voor deze
nieuwsbrief geldt de datum tot 29 januari 2019.
Voor de borrel met hapje hoeft u zich niet aan te melden, u bent van harte welkom.
Tot ziens bij een van onze activiteiten,

