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Maandag 19 februari: inloopspreekuur GGD op school, v.a. 8.25 uur.
19 t/m 22 februari: oudergesprekken over het rapport.
Maandag 19 februari: rapport mee.
Woensdag 21 februari: boerderijbezoek groep 5/6.
26 februari t/m 2 maart: voorjaarsvakantie.
Maandag 5 maart: luizencontrole.
Zaterdag 10 maart: NLdoet, klussendag, vrijwilligersdag.
Woensdag 14 maart: Open schooldag.
Vrijdag 16 maart: sportinstuif Ten Post, 13.00 uur.
Vrijdag 16 en 23 maart: workshop EHBO groep 7/8.
Woensdag 21 maart: wandelen voor water.
Dinsdag 27 maart: informatieve ouderavond.
Woensdag 28 maart: grote rekendag.
Donderdag 29 maart: Paasfeest.
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag.
Maandag 2 april: Pasen.
Vrijdag 13 april: sportinstuif Ten Post, 13.00 uur.

Schoolse zaken
Staking 14 februari
Op woensdag 14 februari 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Noord-Nederland een
dag staken. De leerkrachten van onze school doen ook mee aan deze actie. Dat betekent dat de
school gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan (kunnen).
Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar.
Misschien wilt u de petitie wel ondertekenen, zodat we samen een statement richting Den Haag
maken. Laat weten dat u ook het beste wilt voor uw kind. U vindt de petitie hier:
https://investeerinprimaironderwijs.petities.nl/.
Logopedie
Op dinsdag 13 februari komt GGD Logopediste Nanda Riethorst op school voor een korte
logopedische screening, van leerlingen bij wie twijfel is over de spraaktaalontwikkeling. Een aantal
ouders heeft voor hun kind(eren) al een brief meegekregen. Heeft u geen brief meegekregen, maar
maakt u zich wel zorgen over de taalspraakontwikkeling van uw kind? Geeft het dan even door aan
de leerkracht, dan kunnen we uw kind alsnog aanmelden. Als uw kind al onder behandeling of
controle van een logopedist staat, is een screening niet nodig.
Rapporten
Er missen hier en daar nog een paar rapporten. Heeft u hem van afgelopen jullie nog thuis liggen.
Lever hem dan snel in op school, anders kunnen we hem ook niet invullen en weer meegeven!
Oudergesprekken over het rapport
In de week van 19 februari zijn er weer oudergesprekken over het rapport. U kunt zich zelf
inschrijven op een moment dat het u past. In de ontmoetingsruimte hangt de intekenlijst.
Spreekuur GGD Margreet Wolthuis, sociaal verpleegkundige De Deel
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Op maandag 19 februari is er weer een spreekuur met Margreet Wolthuis. Vanaf 8.25 uur kunt u vrij
inlopen om vragen te stellen over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Voel u vrij om binnen
te komen, op deze manier hebben we op school in Ten Post een plek voor een laagdrempelig
gesprek. Je vindt Margreet in de personeelskamer.

Uit de groepen
Groep 1/2
Thema Bouwen
We werken over het thema “bouwen”. Voor de thematafel zijn we nog op zoek naar een
bouwvakkershelm, werkschort, -kleding, -handschoenen en een –hesje. Van wie mogen we dit
lenen? Ook zijn we op zoek naar materialen van “Bob de Bouwer”, waar ook mee gespeeld kan
worden. (A.u.b. even van naam voorzien).
Brengen in de klas
We vinden het als leerkrachten fijn om u als ouders 's morgens even te zien als u de kinderen in de
klas brengt bij de spelinloop. Op school (zie schoolgids) hebben we afgesproken dat de kinderen
vanaf 8.15 uur gebracht kunnen worden. Het is de bedoeling dat uw kind een hoek kiest en u even
meeloopt met uw kind om te kijken waarmee het gaat spelen. Daarna kunt u uw kind gedag zeggen.
Als de eerste bel gaat om 8.25 uur is het de bedoeling dat alle ouders ook echt afscheid hebben
genomen. Zo voorkomen we dat er 's ochtends een opstopping ontstaat bij de ingang van de klas en
het kiesbord. Dat is voor de kinderen niet prettig. Hartelijk dank voor uw begrip!
Ophalen bij het hek
Het is ’s middag bij het ophalen behoorlijk druk op het smalle stoepje tussen het hek en het
modderige gras. U kunt gerust op het plein komen om bij de stenen en het podium op uw kind te
wachten.
Groep 5/6
Spreekbeurt
Alle kinderen hebben een hulpkaart voor het maken van een spreekbeurt mee naar huis gekregen.
Na de voorjaarsvakantie starten we met de eerste spreekbeurt. Iedereen heeft een datum gekozen,
waarop hij/zij zijn/haar spreekbeurt gaat houden.
Nieuws uit de klas
Maandag waren alle kinderen weer op school, wat fijn! Het was lang geleden dat we met z'n
dertienen in de klas hebben gezeten. We zijn deze week druk bezig geweest met het
afronden/afmaken van de Cito toetsen. Er waren een heleboel kinderen die nog één of twee toetsen
moesten inhalen. De meeste kinderen zijn inmiddels klaar, dat is weer achter de rug.
Met rekenen hebben we afgelopen week blok 6 afgesloten. We gaan nu starten met blok 7 alweer!
De tijd vliegt voorbij. Over tijd gesproken... wilt u thuis het klok kijken blijven oefenen? Zowel digitaal
als analoog. Het is belangrijk dat de kinderen dit goed onder de knie krijgen.
Groep 7/8
Gesprekken Voortgezet Onderwijs
Maandag 12 februari en dinsdag 13 februari staan de gesprekken voor het Voortgezet Onderwijs
gepland met de ouders van groep 8. Voor 1 maart moeten de kinderen zijn aangemeld op hun
nieuwe school. Als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?
Werkstukken
De kinderen hebben allemaal een formulier voor het maken van een werkstuk mee naar huis
gekregen. De kinderen kunnen welke week langskomen voor vragen. Wilt u thuis ook in de gaten
houden of de kinderen met hun werkstuk aan de slag zijn? 23 april worden de werkstukken op school
verwacht.
Workshops EHBO
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Op vrijdag 16 en vrijdag 23 maart krijgen de kinderen van groep 7/8 een workshop EHBO. Deze
workshop zal onder schooltijd plaatsvinden, van 08:30 uur tot 10:00 uur. De kinderen die op die dag
een spreekbeurt moeten houden, kunnen dit doen als we terug zijn van gymnastiek.
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