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ALGEMEEN
Agenda
13 januari:
14 januari:
14 januari:
15 januari:
16 januari:
21 januari:
23 januari:
24 januari:
27 januari:
28 januari:
30 januari:
31 januari:

start van CITO toetsen (2 weken)
nieuwsbrief MJW nr. 10
20.00 uur MR-vergadering
hoofdluiscontrole groep 8
OR-vergadering i.p.v. 7 januari
rapport groep 1-2 mee naar huis
oudergesprekken groepen 1-2
spelletjesmiddag alle groepen
spelletjesmiddag groepen 1-2A en B
oudergesprekken groepen 1-2
nieuwsbrief MJW nr. 11
staking;de school is gesloten
studiedag; leerlingen vrij

Feest juf Carla 40-jarig jubileum
Juf Carla van groep 4 vierde op dinsdag 7 januari haar 40-jarig jubileum als juf op
onze school. Dit was een feestelijke dag waarbij juf Carla in het zonnetje werd
gezet. Ze werd ontvangen over de rode loper, waar alle kinderen in het
amfitheater klaar zaten en haar toezongen. Daarna had juf Carla een ontbijt met
de hele groep, verzorgd door de klassenouders en werd zij verwend met allerlei
cadeaus. Het feestelijk uitstapje was discobowlen in Oss en bij terugkomst
werden alle kinderen verwend met friet en snacks. Daarna werd er in de klas
fanatiek bingo gespeeld. Het was een geslaagde en memorabele dag. Afgelopen
vrijdag vierde juf Carla het met haar collega’s bij haar thuis.
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Oproep hoofdluisouders
Een ouder van groep 7 die tot nog toe de hoofdluiscontrole verzorgde, kan dit niet meer
voortzetten. Welke ouders hebben nog tijd over om de hoofdluiscontroles van groep 7 te
verzorgen? Dit zou eventueel bij toerbeurt kunnen. Graag uw reactie aan Linda via
l.vdvoet@optimusonderwijs.nl

Rapportmappen
Op dinsdag 21 januari krijgen de kinderen van groep 1 en 2 het rapport mee naar huis. Willen de
ouders van de kinderen van de groepen 2 de rapportmap vóór donderdag 16 januari mee naar
school brengen, zodat wij de map kunnen vullen met informatie?

Spelletjesmiddag
Beste ouders,
Op donderdagmiddag 23 januari a.s. gaan we ’s middags met alle
kinderen weer gezelschapsspelletjes spelen. We spelen de spelletjes in
de speelzaal onder begeleiding van de leerlingen van de bovenbouw.
De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen hiervoor spelletjes meenemen.
Het is belangrijk dat de spelletjes door alle kinderen gespeeld én
begrepen kunnen worden.
Neemt uw kind een spelletje mee?
Dan graag op het spelletje de naam en de groep van uw
kind vermelden.
De spelletjes kunnen op woensdag 22 januari en
donderdagmorgen 23 januari ingeleverd worden bij de
eigen groepsleerkracht.
En…….er zijn heel veel spelletjes nodig!
De spelletjes gaan donderdagmiddag weer mee naar huis.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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Open dag
Op zaterdag 1 februari vindt de open dag plaats van 10.00 tot 12.00 uur, bedoeld voor ouders die
zich aan het oriënteren zijn voor een basisschool voor hun kind. Ook obs ’t Ravelijn opent dan haar
deuren. Op dinsdagochtend 4 februari van 8.30-10.00 uur kunnen ouders onze school ‘in bedrijf’
zien.
Bij de plaatselijke ondernemers komen flyers te hangen en daarnaast verschijnt er zaterdag
18 januari een advertentie in de Arena. Wij kunnen echter niet op andere manieren nieuwe ouders
bereiken. Dus kent u ouders waarvan het kind 3 jaar is of binnenkort 4 jaar wordt en nog geen
keuze hebben gemaakt voor een basisschool, dan zouden wij het op prijs stellen indien u hen
attendeert op deze open dag.

Nieuws uit de groepen:
Groep 3
De ouders van groep 3 zijn over onderstaande al geïnformeerd via een email.
Beste ouders van groep 3,
Na enige verwarring onder de kinderen is hier dan de uitnodiging.
Wat hebben de kinderen van groep 3 de afgelopen maanden hard gewerkt.
Zo hard dat kern 6 is afgerond en wij volgende week kunnen starten met kern 7.
De kinderen kennen vanaf nu alle basisletters en kunnen deze al bijna allemaal vlot en correct
lezen. En dat moet natuurlijk gevierd worden met een echt letterfeest!
Op vrijdag 24 januari vieren wij ons letterfeest in de klas. Tijdens het feest vieren wij dat wij alle
letters kunnen lezen en dat gaan wij uiteraard vieren met spellen, opdrachten en leuke
verrassingen.
Zoals andere jaren krijgen de leerlingen de kans om aan u te laten zien hoe wij de letters hebben
geleerd. Daarom nodigen de kinderen en ik u uit om deel te nemen aan ons letterfeest!
Iedereen is vanaf 13:45 welkom. Het feestje duurt tot ongeveer 14:15 uur.
Met vriendelijke groet,
De leerlingen van groep 3 & meester Rick
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Groep 6
•
•

•
•

De eerste schoolweek van dit jaar zit er weer op. We hebben op de eerste schooldag geproost
met champagne op het nieuwe jaar en op onze leuke groep. We gaan er een fijn half jaar van
maken, waarin we hard werken, maar ook plezier gaan hebben.
Op 7 januari zijn we gestart met blok 4 van de Vreedzame School: wij hebben hart voor elkaar.
Dit blok gaat over gevoelens. Elke ochtend mogen de kinderen aangeven op de getallenlijn hoe
zij zich op dat moment voelen. Daarna volgt er een kort gesprek. Kinderen mogen gevoelens
delen, dit is natuurlijk niet verplicht. Op de kletskaart die vandaag is meegegeven kunt u meer
informatie vinden.
Vrijdag 17 jan hebben we een ' natte gymles. ' We gaan dan naar het bad van zwemvereniging
Arethusa ( achter glofbad) in Oss en krijgen daar een les. Indien er kinderen zijn die nog geen
diploma hebben, willen jullie dat dan z.s.m door willen geven?
De deadline van de boekbesprekingen komt rap in zicht. Eind januari moet deze gehouden zijn.
Er zijn al een heleboel kinderen die hem al gehouden hebben, maar ook nog best een aantal
niet. Willen jullie dit even bespreken?

Foldermaterialen
Op het wandfolderrek tegenover de balie ligt allerlei informatie over diverse onderwerpen. U mag
de info daar zelf weghalen.

Informatie van derden
Zie de volgende pagina’s.
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Change4Kids Taekwondo

Wil jij je kind(eren) fit krijgen? Sterker/weerbaarder laten worden, conditie
opbouwen, een beter zelfvertrouwen laten krijgen en/of gewoon lekker aan het
sporten zetten? Dan bent u op zoek naar Change4Kids Taekwondo!
Taekwondo is een Koreaanse vechtsport, waar respect en discipline erg belangrijk is.
Tijdens de lessen gaan we zowel fysiek als mentaal aan de slag. Zo leren we
bijvoorbeeld hoe we voor ons zelf op moeten komen, weerbaarder te worden en
leren we natuurlijk verschillende trap en stoot technieken.
Deze lessen zou ik graag na de carnavalsvakantie elke dinsdagmiddag (na school)
willen verzorgen op de Bogaard (bij genoeg aanmeldingen) voor kinderen vanaf
6 jaar oud.
Ik ben Bodine Schoenmakers, topsporter taekwondo en op dit moment ben ik hard
aan het trainen om een ticket te winnen voor de Olympische Spelen in Tokio. Zou jij
graag een proefles willen volgen bij mij om te kijken of het wat voor jou is? Meld je
dan nu aan! Ook voor vragen mag je contact met mij opnemen.
Info@bodineschoenmakers.com
0611805366
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