
B e s t e  o u d e r s  e n  l e e r l i n g e n ,  

Kort  op de nieuwsfl i ts  van vor ige week hebben

we opnieuw een nieuwsfl i ts  met  weer  belangri jke

informatie .  

 

Vandaag hebben we een goede studiedag gehad,

waarin we besproken hebben hoe het  met  al le

leer l ingen gaat ,  hoe de ci to 's  z i jn  gemaakt  en hoe

we verder  gaan.  Het  was een z invol le  dag.  

Voorts  leest  u  over  de juf fendag,

rapportgesprekken en nog veel  meer .

Wij  wensen u veel  leesplezier .  
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Juffendag 
Vrijdag 24 februari vieren wij juffendag. Dit doen we zowel in de klas als door de hele

school. 

Cadeaus

We willen u dit keer met klem vragen geen cadeau te kopen voor de leerkracht, maar

een donatie te doen voor de enorme ramp die Syrië en Turkije getroffen heeft. 

Ook leerlingen van ons hebben familie verloren door deze enorme ramp. In iedere

klas staat een mandje/doos waar uw zoon/dochter geld in kan doen. 

We vinden het wel leuk als we verrast worden met een tekening, verhaal of gedicht of

iets dergelijks. 

Verkleed komen

Alle kinderen mogen verkleed komen. Wij zelf zullen er die dag ook een beetje

anders uitzien. 

Programma

Tot de kleine pauze zijn de kinderen in de klas. Na de kleine pauze gaan we door de

hele school spelletjes doen. De groepen worden gemengd. 

Na de grote pauze gaan de groepen 1 tot en met 6 in de eigen klas wat doen. De

kinderen mogen speelgoed meenemen of een gezelschapsspel. Groep 7 en 8 gaan

koken en bakken. 
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Rapportgesprekken
Donderdag 23 februari krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. 

Na de vakantie zijn in de week van 13 tot en met 17 maart gesprekken met ouders,

leerling en leerkracht. Dit geldt voor de groepen van 1 tot en met 7. 

De leerkrachten hebben voor het gesprek met iedere leerling gepraat over hoe het

nu gaat en wat hij/zij nog nodig heeft. Welke doelen worden er gesteld? Waar gaat

goed en wat kan beter. De kinderen zijn hierdoor voorbereid en leiden als het ware

het gesprek. 

Als er zaken zijn die u wilt bespreken waar u liever niet heeft dat uw zoon/dochter bij

is dan kunt u altijd een aparte afspraak maken. 

Het inschrijven voor het gesprek kan vanaf maandag 6 maart om 19.00 uur.

Informatie over Amber en haar dochtertje Liv
Zondag 6 februari is Liv, het dochtertje van Amber Bakker opgenomen in het

ziekenhuis. Na onderzoek blijkt dat Liv de ziekte van Kawasaki heeft. Een grote schrik

voor Amber en Boy. De artsen geven aan dat het goed te behandelen is, maar dat

maakt het niet minder voor Liv en haar ouders. 

Als het lukt dat mag Liv vandaag het ziekenhuis verlaten. 

Amber komt na de vakantie weer op school. Het gezin moet eerst weer wat tot rust

kunnen komen. 

Groep 7 en 8 naar het Cobramuseum
In het kader van het Blinkproject 'Duurzaam Design' gingen de groepen 7 en 8 naar

het Cobramuseum. Ze werden rondgeleid en hebben kennisgemaakt met

hedendaagse kunst. Wat is kunst eigenlijk? Dat blijft een abstract begrip. Het bezoek

was niet mogelijk zonder de ouders die hebben gereden. Bedankt ouders! 
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Yara Weymiens, winnares voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdag heeft Yara, uit groep 7, de regionale voorleeswedstrijd

gewonnen. De bibliotheek heeft het volgende bericht geplaatst:

Yara Weymiens van basisschool OBS Kudelstaart en Amina Shoaib van OBS De

Westwijzer uit Amstelveen hebben de Amstellandse voorleeswedstrijd gewonnen.

Deze wedstrijd, een voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd, vond plaats in

Bibliotheek Amstelveen, Stadsplein. De twee winnaars zullen binnenkort de regio

Amstelland vertegenwoordigen in de regionale finale. En wellicht wordt een van hen

wel De Nationale Voorleeskampioen 2023.

De 18 kandidaten, allen al voorleeskampioen van hun school, werden aangemoedigd

door hun supporters en om de beurt door presentator Sabina Vonk van de Bibliotheek

Amstelland naar voren gehaald. Na een korte introductie las iedere kandidaat een

fragment voor uit een zelfgekozen boek. Door de jury werd er vooral gelet op uitspraak,

verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek en de

jury was belangrijk. Na een spannend jury-overleg maakte juryvoorzitter Ada Ruiter van

boekhandel Libris Venstra de uitslag bekend.

Yara las een fragment voor uit het boek De Yukon vuurman van Daan Kloeg en Amina

uit het boek De flat aan het einde van de wereld van Arndis Poraninsdottir. Dit deden zij

zo goed en meeslepend dat zij de winnaars werden. 

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor

groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes.

Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De

plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd

onvergetelijk voor leerlingen. De Nationale Voorleeswedstrijd, een campagne van

Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken, beoogt hiermee het

(voor)leesplezier te stimuleren.
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Letterfeest groep 3 
Gisteren was het groot feest in groep 3. Het letterfeest werd gevierd. Dat houdt in dat

alle kinderen de letters nu echt kennen. 

Het is bijzonder om te zien dat ze in het begin van het schooljaar nog bijna niet kunnen

lezen en dat ze 4 maanden later hele boeken verslinden. 

Er was een letterbingo, een letterspeurtocht en een geweldige pannenkoekenlunch.

Het letterlied werd gezongen en de kinderen kregen een echt letterdiploma. 

Het was een geweldig feest! 
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Kalender

Dinsdag 21 februari:

Donderdag 23 februari:

Vrijdag 24 februari:

27 feb t/m 3 maart:

13 t/m 17 maart:

Maandag 13 maart:

Woensdag 29 maart:

  

MR vergadering

Rapport mee!

Juffendag

Voorjaarsvakantie

Rapportgesprekken gr 1 t/m 7

Peuterlab 09.00 - 10.00

Studiedag onderwijs en kinderopvang


