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leeromgeving richt zich op de toekomst en we
focussen ons op gedifferentieerd leren. Wij willen
graag met jullie in gesprek, zodat we samen sturing
geven aan een goede basis voor de toekomst. Het
onderwijs staat nooit stil en is altijd in beweging. Wij
vinden het fijn als jullie komen om mee te praten over
het stapsgewijs bouwen aan onze schoolontwikkeling.
Graag tot dinsdagavond de 6e!

Jan/feb
Datum

Wie

Wat

30 jan

Allen

3 feb

Grp 3 t/m 7

Koffieochtend 08.30 –
09.00 uur
Schoolwaterpolotoernooi
11.00 – 14.00 uur
19:45 inloop koffie/thee
20:00 uur start
ouderavond
Verkleedfeest

Kanjer van de maand
De kanjer van de maand februari is Kirana.
Waarom de kinderen van groep 1/2 haar een echte
kanjer vinden, lees je hieronder:
• Ze leest altijd netjes een boekje

6 feb

Alle ouders/
verzorgers

9 feb

Grp 1 t/m 4

13 feb

Jarig

•

Ze zit heel netjes in de kring

•

Ze kan met iedereen goed spelen

Jarig

•

Ze is netjes en voorzichtig met de spullen uit

15 feb

Juf Saskia
Juf Jennifer
Meester
Dennis
Groep 1/2

Voorstelling Boer Boris

•

Ze kan goed buitenspelen

16 feb

Allen

•

Ze is lief voor al haar klasgenootjes

•

Ze heeft een goede luisterhouding

19 feb

Groep 1/2

•

Ze doet haar taken in de klas goed

•

Ze kan goed overleggen

20 feb

Groep 7/8

Studiedag alle kinderen
vrij
Open Podium (uitnodiging
volgt later)
Een aantal bewoners van
de Mariënburg op
bezoek

•

Ze is stil in de kring

•

Ze kan heel goed binnen de lijntjes tekenen

14 feb

Uitnodiging ouderavond 6 februari
Wij willen op deze ouderavond graag met zoveel
mogelijk ouders/verzorgers in gesprek over ons
onderwijs. De deur gaat open om 19:45 uur. De koffie
en thee staat klaar en de avond start om 20:00 uur.
Thema van de avond is visie op onderwijs gericht op de
toekomst van onze kinderen. Wij hebben ambitie,
passie en lef en zorgen voor een rijke leeromgeving.
De leerlingen worden steeds beter in het
(mede)eigenaar worden van het leerproces. De

de klas

VoorleesExpress
Voorlezen zou een dagelijkse bezigheid moeten zijn
voor elk kind. Maar niet in elk gezin is dit een
gewoonte. Daarom hebben Stichting Balans en
Bibliotheek Idea een nieuw project opgestart dat de
VoorleesExpress heet. Dit houdt in dat vrijwilligers 20
weken lang 1 keer per week thuis langskomen om voor
te lezen. De ouders krijgen dan ook tips en advies.
Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar
kunnen meedoen. Tot de doelgroep behoren de mensen
bij wie thuis het voorlezen nog geen dagelijks ritueel

is. Voorlezen helpt kinderen de wereld te ontdekken
en het is een waardevolle tijd samen met je kind(eren).
Ook kinderen die al zelf kunnen lezen houden van
voorlezen. Het zorgt er ook voor dat kinderen graag
zelf gaan lezen.
Wil je graag meedoen aan dit project? Geef het aan
bij de leerkracht en wij zorgen dan voor de
aanmelding. Meer informatie hierover kan je vinden op
www.voorleesexpress.nl. Op de website staan ook
allemaal voorleestips.
Taalhuis Soest
Taalhuis Soest is een samenwerkingverband van
Stichting Balans en Bibliotheek Idea. Zij helpen
iedereen die de Nederlandse taal beter willen leren
spreken, schrijven of lezen. Als je taalhulp of advies
wilt, kom dan naar het spreekuur. Je hoeft geen
afspraak te maken en de meeste activiteiten zijn
gratis. Informatie over de openingstijden en andere
informatie is te vinden op:
www.ideacultuur.nl/taalhuissoest
Van de oudervereniging
Na de drukke december maand met de feestdagen en
bijbehorende activiteiten op school, is de maand
januari weer even wat rustiger. Er was door het PWA
team in de tweede week van januari een gezellige en
lekkere Nieuwjaars high tea georganiseerd.

De volgende activiteit is het verkleedfeest voor groep
1 tot en met 4 op
vrijdag 9 februari. Vorig jaar was voor het eerst Prins
Carnaval met een heel gevolg aanwezig bij het
verkleedfeest. Dit is zowel de kinderen als Prins
Carnaval zo goed bevallen dat hij dit jaar weer komt.
Verder wordt er momenteel nagedacht over een
bestemming voor het schoolreisje in juni. Voor het
overige is het de komende tijd nog even rustig. Na de

voorjaarsvakantie volgen de activiteiten elkaar snel op,
te beginnen met de paaslunch, daarna de koningsspelen
en tenslotte de barbecue voor groep 8.
De volgende reguliere OV-vergadering staat gepland
op dinsdag 30 januari om 20:00 uur in de
lerarenkamer. Ouders zijn van harte welkom om de
vergadering bij te wonen.
Nationale voorleesdagen
Afgelopen woensdag 24 januari kregen wij bezoek van
Gerard Ekdom. In het kader van de nationale
voorleesdagen kwam hij bij ons op school in groep 1/2
voorlezen.
Het verhaal ging over een Tijger die ligt te slapen
maar hij ligt nogal in de weg.
De andere dieren in het verhaal willen er graag langs
maar ze willen de tijger niet wakker maken.
Het was een heel spannend verhaal maar het liep
gelukkig goed af en het eindigde zelfs in een feestje!
Het was een super gezellige en leerzame ochtend!
Aanstaande dinsdag 30 januari zijn de peuters van
Bink samen met hun ouders uitgenodigd om te komen
luisteren naar het verhaal over de tijger. Dit herhalen
we nog een keer voor de peutergroep op donderdag.
Onze kinderen hebben prachtige uitnodigingen
gemaakt voor de peuters. Dit is één van de
samenwerkingsactiviteiten met Bink.

Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
fijn weekend! Anja Luitjes

