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Aan de ouders/ verzorgers,
Zwangerschapsverlof Carly
Na de voorjaarsvakantie gaat Carly met zwangerschapsverlof. Omdat het fulltime werken best zwaar
is als je zwanger bent, komt juf Marjon haar vanaf woensdag een paar dagen per week
ondersteunen. Op deze manier kan Carly haar taken rustig afbouwen en als dat lekker loopt kan juf
Marjon haar gaan vervangen van de voorjaarsvakantie tot aan de zomervakantie.
Onderwijs
Op dit moment zijn de leerlingen weer druk met het maken van de cito-toetsen. Gelukkig hebben de
kinderen de afgelopen periode hard gewerkt aan de leerdoelen, dus we verwachten dat ze de
toetsen goed gaan maken.
Willen jullie er rekening mee houden dat de kinderen de toetsen beter maken als ze goed uitgerust
zijn? Het is dus nu extra fijn als ze op tijd naar bed gaan. Ook is gezonde voeding beter, van fruit krijg
je extra energie terwijl suiker de kinderen juist moe maakt.
Bezoek burgemeester
Woensdag 17 januari komt de Burgemeester bij ons op bezoek. Nassera, betrokken en trotse ouder
van Dunya en Kawthar heeft hem uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze school. Na het
lezen van deze uitnodiging heeft hij contact opgenomen en hebben we afgesproken dat hij morgen
van 13.00-14.00u komt. verschillende groepen hebben iets leuks voorbereid voor op het podium, de
Kinderdirectie en leerlingenraad gaan met hem in gesprek en er volgt ook nog een rondleiding. Wij
zijn natuurlijk heel trots op onze school en de kinderen en willen dit heel graag aan de burgemeester
laten zien!
Moederochtend
Morgenochtend is er weer een moederochtend, tijdens deze ochtend bespreken we deze
nieuwsbrief en gaan we weer plannen maken om de ouderbetrokkenheid op school te vergroten.
Jullie zijn van harte welkom en we hopen dat er weer veel moeders komen!
Ouderraad
We zijn nog steeds op zoek naar ouders die in de ouderraad willen. Voor het innen van de
ouderbijdrage zijn er bijvoorbeeld een ouders nodig die dit willen doen. Aanmelden kan bij Mick of
tijdens de moederochtend.
MR
De MR heeft een nieuwe voorzitter gekozen, dit is Ismail el Khadrouie geworden, fijn dat je dit op je
neemt Ismail! Daarnaast zitten Mohammed Charif en Mimoun Barzizaoua namens de ouders en
Ahmed en Marga namens de leerkrachten in de MR. Als jullie vragen hebben of zorgen willen delen,
kunnen jullie dit niet alleen met ons maar ook met de ouders van de MR bespreken.

Nieuws van de leerlingenraad
Gelukkig hebben we ook dit jaar weer een actieve en betrokken leerlingenraad en Kinderdirectie.
Afgelopen tijd zijn we vooral druk geweest met de voorbereidingen van het bezoek van de
burgemeester. Daarnaast zijn we in overleg over het traktatiebeleid, hiervoor hebben de leden van
van de LR en KD met de groepen gepraat. In het volgend overleg gaan we hier verder mee aan de
slag.
Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Na een maand van feesten en vakantie, zijn we 2018 met nieuwe werklust gestart. Eerst weer even
alle regeltjes en afspraken herhalen. En nu het project Ziek en Gezond. De huishoek is omgetoverd in
een tandartspraktijk. Ernaast is een apotheek, waar allerlei soorten medicijnen op recept verkregen
kunnen worden.
Het volgende project is Kleding. De projectopening daarvan zal op donderdag 8 februari zijn.
Maandag 15 januari zijn we met de Cito toetsen taal en rekenen voor groep 2 gestart De resultaten
worden tijdens de rapportgesprekken besproken. Groep 1 komt aan het eind van schooljaar aan de
beurt.
Juf Marga en juf Pia.

Groep 3 en 4
Na de vakantie zijn we begonnen met het vertellen over alle avonturen die de kinderen mee hebben
gemaakt. Wat hebben de kinderen leuke dingen gedaan in de vakantie!
Afgelopen donderdag heeft juf Anja de gymles gegeven. We hebben ’10 minuten in de rimboe’
gespeeld. Wat was dat spannend! Alle kinderen, behalve de zoekers, mochten zich verstoppen. De
zoekers mogen niet van de mat af tenzij ze een slinger over de grond maken zodat ze verbonden
blijven met de mat. Dat was best een lastig spel. Na een paar keer proberen ging het steeds beter en
werd er goed samengewerkt!

Deze week zijn we in de school gestart met de Cito-M toetsen. Wat de kunnen de kinderen goed stil
zijn voor elkaar! Groep 3 en 4 maken om de beurt een deel van een Cito-toets.
De groep die dan niet met een toets bezig is gaat zelfstandig en heel stil aan het werk.
Wat kunnen ze dat goed!

Groep 5 en 6
Na een welverdiende vakantie is er alweer hard gewerkt in groep 5-6. Natuurlijk werden er na de
vakantie stoere verhalen verteld over het vuurwerk en wat de kinderen allemaal gedaan hadden.
Sommige kinderen hadden nog wel wat moeite met het vroege opstaan om op tijd op school te zijn.
Dinsdag na de vakantie hadden we gelijk feest en hebben we de verjaardag van Layla en Assia
gevierd. wat een gezelligheid was dat.

Nu wordt er weer hard gewerkt aan rekentoetsen voor de afronding van blok 3 en staan de cito's ook
voor de deur. Op zo'n moment kan het muisstil zijn in de klas. Het lijkt net of de kinderen er niet zijn.
Maar wat kunnen ze dan werken. trots op de kinderen van groep 5 en 6
Ook verwelkomen we Ebrahim in groep 6. voor de kerstvakantie is hij een paar keer wezen wennen
en sinds januari hoort hij er gezellig bij. Ebrahim we wensen je heel veel plezier in groep 5 en 6 en we
hopen dat je je gauw thuis voelt bij ons.
Hartelijke groeten van groep 5 en 6
Juf Anja en Juf Titia

Groep 7 en 8
Wij hebben na de kerstvakantie 2 nieuwe kinderen erbij in de klas. Rayaan en Ghazal. We vinden het
heel leuk dat ze bij ons in de klas zijn gekomen! Aankomende woensdag komt de nieuwe
burgemeester van Culemborg, genaamd Gerdo van Grootheest naar onze school. We zullen hem
verwelkomen met een leuke en gezellige verrassing: een voorstelling van groep 7/8 en 2 dansjes van
de groepen 1/2 en 3/4.
Deze week zijn de leerlingen van de groepen 7/8 begonnen aan de Cito’s. De kinderen hebben de
afgelopen weken erg hard gewerkt en geoefend voor de toetsen. Wij wensen de leerlingen veel
succes!
Sinds de eerste week na de vakantie hebben we twee keer per week Engelse lessen. Dit zorgt ervoor
dat de kinderen met een goede Engelse basis naar de middelbare school gaan. Ook gebruiken we
sinds dit school jaar een nieuwe methode: Groove.me.
Groetjes namens groep 7/8 en meester Ahmed

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Mick Enkelaar
Agenda voor december/januari
8 januari
Vergadering Kinderdirectie en Leerlingenraad
15 januari
Start Cito-toetsen
17 januari
Bezoek burgemeester
Moederochtend
26 januari
Einde Cito-toetsen
05 februari
Studiedag
06 februari
Studiedag
19-23 februari
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
21 februari
Adviesgesprek groep 8
26 februari t/m Voorjaarsvakantie
02 maart

