Januari 2018
Hallo allemaal!

Hierbij de eerste Ouderinfo van 2018, boordevol informatie! Onder andere over de
oudergesprekken die volgende week gepland staan. Maar ook de carnaval is in aantocht, vandaar
ook daar uitgebreid aandacht voor.
Oudergesprekken
De gesprekken die komende week plaats vinden, staan in het teken van voortgang. U heeft als ouder
het recht om te weten hoe uw kind ervoor staat in zijn of haar ontwikkeling. We zijn ons ervan bewust
dat de veranderingen die we doorvoeren voor u als ouder mogelijk vragen oproepen. We vinden het
dan ook belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren.
Tijdens de gesprekken zullen de leerkrachten aan de hand van ontwikkelde registratiemethodes de
voortgang van uw kind(eren) bespreken, het betreft de zogeheten leerlingkaarten. Deze
registratiemethodes zijn zo samengesteld dat ze meer recht doen aan de ontwikkeling van uw
kind(eren). Het geeft u (hopelijk) een duidelijk beeld van de vorderingen. Wij zijn hierin volop in
ontwikkeling, voor de groepen 4 en 5 zijn deze registratiemethodes nog niet toegepast. De
leerkrachten in deze groepen hebben niettemin een goed beeld van de voortgang van uw kind(eren).
De leerlingkaarten zullen ook een onderdeel zijn van het nieuwe rapport dat de kinderen 7 maart
krijgen.
We vertrouwen er op dat op deze manier de oudergesprekken en rapporten betekenisvoller
worden voor alle betrokkenen.
De belangrijke data op een rijtje:
17 januari
Ouderpanel
18 januari
Talentmiddag onderbouw
1 februari
Talentmiddag bovenbouw
9 februari
Carnavalsmiddag op school met optocht
Start carnavalsvakantie
19 februari
Weer naar school
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CARNAVAL 2018
‘DE LEUT KEN D’IER GIN GRÈÈNZE’
Het is alweer zover, carnaval staat voor de
deur. Op school zijn we al volop bezig met de
voorbereidingen voor de komende carnaval.
Ook deze keer zal het weer een leutig feest
gaan worden.
De leerlingen moeten op vrijdag 9 februari
2018 om 13.00 uur op school aanwezig zijn,
zodat we op tijd kunnen beginnen om met de

gehele school in een optocht
door de wijk te gaan. De prins en
zijn gevolg zullen aan het einde
van de route de optocht ook
bekijken, waarna ze de
prijsuitreiking verzorgen.
Het is dan uiteraard leuk dat de
leerlingen verkleed zijn en iets
gemaakt hebben betreffende het
motto ’De leut ken d’ier gin
grèènze’’. In de groepen 1 t/m 4
wordt er klassikaal wat gemaakt.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8
bedenken met een hele groep, een kleine
groep of misschien wel in hun eentje, hoe je
jezelf het beste kan laten zien en horen. De
leerlingen kunnen zich inschrijven als
enkeling/paar, kleine groep (3-4 pers.) of grote
groep (5 pers. en meer). Let op: dit mag met
kinderen uit je eigen klas of ook met kinderen
uit andere klassen.
Het is een optocht door de kinderen van
school, dus jullie moeten zelf je eigen kar
trekken of er mee fietsen. Het is ook de
bedoeling dat je zelf je wagentje maakt; dat is
juist heel leuk. Ouders mogen natuurlijk wel
een beetje meehelpen.
Inschrijven gebeurt door het briefje onderaan
deze Ouderinfo, ingevuld in te leveren bij de
eigen leerkracht vóór 1 februari 2018. Bij
meneer Will (groep 5a) haal je dan na
schooltijd direct het nummer dat op je creatie
gemonteerd moet worden en zo weet je ook
waar je in de optocht loopt. De leerkrachten
lopen tussen de creaties van de leerlingen,
zodat er altijd iemand is waarbij de leerlingen
terecht kunnen. Aan de kinderen wordt verteld
bij welke leerkracht zij tijdens de optocht
terecht kunnen.
De gemaakte creaties moeten ’s ochtends al
meegenomen worden naar school, voorzien
van het nummer. Deze worden opgesteld op
het plein waar normaal de fietsen staan. De
jury kan zo al een keer kijken naar wat en hoe
de creaties gemaakt zijn.
Om ongeveer 13.00 uur stellen we de optocht
op het schoolplein op. Tijdens deze optocht
mag er geen eten, drinken, confetti en
spuitbussen meegenomen worden!

De route is als volgt (let op: deze is iets
aangepast): Magnoliastraat, Primulastraat,
Anjerstraat, Fuksiastraat, Magnoliastraat,
Lijsterbesstraat, Acacialaan, Zilverdenstraat,
Esdoornstraat, Azaleastraat, Magnoliastraat.
Het zou erg leuk zijn als er veel publiek langs de
route staat en dat de huizen langs de route
leuk versierd zijn. Na afloop van de optocht is
er een prijsuitreiking op het schoolplein. Hierna
gaan de leerlingen van groep 1 t/m 4 even
terug naar de klas en de leerlingen van groep 5
t/m 8 kunnen naar huis.
Op deze vrijdag mogen de kleuters en de
groepen 3-4 de hele dag verkleed naar school
toe komen. De groepen 5 t/m 8 alleen ’s
middags.
Als het aan ons ligt wordt het een hele leutige
middag met goed weer. Voor eventuele vragen
kunt u terecht bij de werkgroep. Deze bestaat
uit juffrouw Marjoleine, juffrouw Iris, juffrouw
Rosalinda en meneer Will.

Voorleeswedstrijd
Komende zaterdagochtend in Hoogerheide
gaat Thijs uit groep 8 met het boek “de
Griezels” van Roald Dahl de voorlees-eer van
de Gummarus verdedigen.
We wensen hem heel veel plezier en natuurlijk
veel succes! Zet hem op, Thijs!
Schaakwedstrijd
In het kader van talentontwikkeling en onze
talentmiddagen willen we het volgende onder
de aandacht brengen:
Op woensdagmiddag 21 februari vindt het
districtskampioenschap schaken voor
basisschoolteams plaats. Wij willen peilen of
kinderen hier aan mee willen doen. Wilt u dit
ook aan uw kind(eren) vragen? Tevens zouden
we het leuk vinden wanneer (ook) een ouder
helpt bij de begeleiding van het team. Kinderen
van groep 2 t/m 8 mogen hieraan meedoen.
Aanmelden als leerling of begeleider kan bij juf
Marieke.

