Nieuwsbrief nummer 13
Week 50 – 10 december t/m 14 december
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op:
www.zuidwalschool.nl

Belangrijke data:










12 december:
18 december:
20 december:
20 december:
21 december:

controle luizen
lunch peuters 13.00 uur
lunch peuters 13.00 uur
Kerstdiner (avond) gr. 1 t/m 8
Begin kerstvakantie:
’s middags geen school
24 december t/m 4 januari:
Kerstvakantie
23 januari:
Studiedag: school gesloten
Januari 2019: Cito toetsen gr 1 t/m 7
23 januari t/m
23 februari
Voorleesweken

Nieuwsbrieven
U vindt de nieuwsbrieven ook op onze website:
www.zuidwalschool.nl

Algemeen Nieuws
Taallessen voor ouders op dinsdagmiddag
Herinnering:
Er is weer de mogelijkheid voor u om op dinsdagmiddag
naar de taallessen te gaan van juf Annemarie met opvang
voor uw kind.
Activiteitenaanbod buurthuis de Mussen:

Kerstdiner 2018
Donderdag 20 december is er van 17.00 tot 19.00 uur het
jaarlijks kerstdiner.
Tijden:
De poort gaat open rond kwart voor vijf!!
U kunt dan samen met uw kind even naar de klas om de
sfeer te proeven en om eventueel een foto te maken. Om
ongeveer kwart over vijf wordt u verzocht de groep te
verlaten.
Gerechten:
Net als afgelopen jaar vragen wij u, als ouders, een
gerechtje mee te brengen om zo samen een buffet voor
de kinderen te maken. Liefst voor een paar kinderen en
niet voor de gehele groep!
Tips:
Wij willen vragen rekening te houden met het volgende:
-Maakt u a.u.b. kleine hoeveelheden: veel kleine
schaaltjes maken een mooi buffet!
-Houdt u a.u.b. rekening met de achtergrond van de
kinderen. Overleg even met de leerkracht van uw kind.

Peuteropvang
Nieuws uit de peuterspeelzaal
Als u dit leest is het Sinterklaasfeest alweer voorbij.
Volgende week zullen wij, samen met de kinderen, de klas
gaan versieren voor kerst. Dit jaar zullen we, om het jaar
goed af te sluiten, gezellig met elkaar lunchen.
De ouders/ verzorgers zijn hiervoor uitgenodigd.
Voor de A groep zal dit zijn op dinsdag 18 december en
voor de B groep donderdag 20 december.
Zet deze datum alvast in uw agenda!!
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Groep 1 b
Het feest van Sinterklaas is weer voorbij! Wat hebben de
kinderen genoten van ons thema Sinterklaas van de
methode “Speelplezier”. De kinderen hebben deze 3
weken intensief meegeleefd naar de komst van
Sinterklaas! Wat waren ze blij om te zien dat hij aankwam
met de boot! Daarna feest op het schoolplein, in de
gymzaal waar wij allemaal op mochten treden voor
Sinterklaas. Wat een feest was dat! En toen wij in de klas
terug kwamen lag er voor ons allemaal een verrassing!
Dank u wel Sinterklaas!
Nu gaan wij ons weer voorbereiden op ons thema
‘Kerstmis’. We hebben een hoop te doen. De kerstboom
optuigen, de klas versieren enz. Kom ’s morgens gezellig
langs bij onze spelinloop zodat jullie kunnen zien wat wij
allemaal doen.

De adviesgesprekken worden gehouden in de laatste
week voor de Kerstvakantie (maandag 17 t/m vrijdag 21
december). Naar alle waarschijnlijkheid worden de
gesprekken gevoerd op de maandag, dinsdag en
woensdag in deze week.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd bij de
leerkrachten van groep 8 terecht.
Meester Wouter en meester Frank

Groep 8
Adviesgesprekken
Binnenkort maakt uw kind de overstap van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Deze
mijlpaal kan van grote invloed zijn op de verdere
schoolloopbaan. Het advies dat een basisschoolleerling
krijgt, is heel belangrijk. Basisscholen zijn verplicht om een
dergelijk advies in een onderwijskundig rapport aan de
leerling en aan het voortgezet onderwijs te geven.
Wij hebben daarom een zorgvuldige afweging gemaakt op
basis van informatie die in de loop van jaren verzameld is
over uw kind. Natuurlijk spelen daar didactische toetsen
uit bijvoorbeeld het CITO leerlingvolgsysteem en een
eventueel afgenomen intelligentieonderzoek of
Drempelonderzoek een belangrijke rol in. Maar er is ook
gekeken naar werkhouding, inzet, concentratie,
organisatie- en huiswerkattitude.
Komende week ontvangt u een uitnodiging voor u en uw
kind voor het adviesgesprek. Tijdens dit gesprek wordt het
advies gegeven en uitgelegd hoe dit tot stand is gekomen.
Dit gebeurt aan de hand van het onderwijskundig rapport.
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