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De afgelopen weken zijn de kinderen druk met de Cito-toetsen en de
leerkrachten met het schrijven van de rapporten en de plannen voor de
komende periode. Tijdens onze studiedag van 21 februari bespreken we
de resultaten tot nu toe en presenteren we aan elkaar hoe we de rest van
schooljaar aan het werk gaan. Altijd erg prettig om op die manier samen
aan de kwaliteit van ons onderwijs te werken.
Verder kan ik u vertellen dat ik in de meivakantie met de organisatie Edukans meega naar Suriname. Samen met een groep studenten, leerkrachten en andere schoolleiders gaan we twee weken aan het werk op drie
scholen in het armste deel van Paramaribo. Edukans begeleidt deze scholen gedurende drie jaar met een verbetertraject, waarin twee maal per
jaar een groep vanuit Nederland op de scholen aan de slag gaat. Ik heb
er enorm veel zin in en verwacht mijn kennis en ervaring te kunnen delen
en te verrijken.

Belangrijke Data
•

21 februari kinderen vrij
i.v.m. studiedag team

•

24 tot en met 28 februari
voorjaarsvakantie

Hartelijke groet,
Susette Seevinck
directeur

Thema heelal
Op maandag 13 januari was de start van het thema “Het Heelal”.
Pascal Bruil heeft voor alle kinderen een gave presentatie gegeven over
de planeten, de maan, afstanden, lichtjaren, het zwarte gat… en meer.
Het was erg leerzaam, de kinderen stelden goede vragen en gingen vol
verbazing en met veel informatie weer terug naar de klas.
Pascal presenteerde prachtige filmpjes en foto’s. De sterrenhemel stond
op het plafond geprojecteerd. Er stonden twee telescopen in de hal en hij
had een opblaasbaar planetarium meegenomen. Ook hebben we een
stukje van een meteoriet gekregen, gevonden in Zuid-Amerika.
Hij heeft de kinderen zeker enthousiast weten te maken om
met de klas op onderzoek uit te
gaan en te werken aan dit thema.
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Vacature groep 1/2
De ouders en de kinderen uit groep 1/2 weten het natuurlijk al, maar vanaf de kerstvakantie is juf Hatice bij ons begonnen. Tot de zomervakantie is zij op maandag en vrijdag bij ons op school en wij zijn erg blij met het enthousiasme en plezier dat ze met zich meebrengt. Verder starten er de komende week weer nieuwe stagiaires in de groepen 1/2, groep 3, 6, 7 en 8. Als opleidingsschool krijgen we op die manier weer frisse ideeën en kunnen we bijdragen
aan het leerproces van de studenten.

Stichting voor Bo
In de week voor de vakantie liepen we met het team dagelijks in een kersttrui om onze steun te laten zien voor
Stichting voor Bo: een lokaal initiatief voor onderzoek naar behandeling en genezing van de stofwisselingsziekte
CLN2. Heel veel kinderen van de school hebben op allerlei manieren geld ingezameld voor deze stichting. Er werden lege flessen opgehaald, kerstkaarten gemaakt, cup-cakes gebakken, kerstbomen opgetuigd en andere klusjes
gedaan. Supertrots zijn we dan ook dat we 787,33 euro hebben opgehaald. Samen met een paar leerlingen hebben we deze mooie cheque kunnen overhandigen.

Sportverkiezingen
Onze school was, met nog twee andere scholen, genomineerd voor het sportinitiatief 2019. Afgelopen maandag
waren we met enkele collega’s in Amphion om te horen wie de winnaar werd en natuurlijk ook om mee te maken
wie bijvoorbeeld de sportman, sportvrouw, sportploeg van 2019 werden. Het was een mooie avond, ook al hebben
we niet gewonnen. Natuurlijk vinden we de nominatie ook al een hele eer en extra stimulans om door te blijven
gaan met bewegen en een dynamische schooldag.

