NIEUW SBRIEF

25 mei 2022

Beste ouders/verzorgers,
We hebben mooi nieuws! De uitslag van de IEP-eindtoets is binnen. En we zijn heel trots. De kinderen (en
leerkrachten) hebben het heel goed gedaan. Met 5 van de 6 onderdelen zitten we ruim boven het landelijk
gemiddelde, en met de zesde op het landelijk gemiddelde. Voor het team is dit ook een bevestiging dat de
koers die we ingezet hebben echt werkt.
Mischa Roberts en Bianca Steman

BELANGRIJKE DATA
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Woensdag 15-Vrijdag 17 juni
Dinsdag 21 juni

2e Pinksterdag
Cito-toetsen groep 3 tot en met 7 (dus geen afspraken/verlof)
Kamp groep 8
Schoolreisje

Tip: in de app en op de website is altijd het actuele rooster te vinden.

GEVONDEN VOORWERPEN
Het hoort bij het voorjaar. ’s Morgens is het nog fris en moet je een jas aan, maar ’s middags is het warm
genoeg om zonder jas te spelen. We hebben inmiddels een aardige verzameling jassen en vesten hangen. Dus
mist u iets, kom gerust een kijkje nemen bij de ingang naar groep 3.

PBS
Volgende week behandelen wij in alle klassen de sociale vaardigheidsles over
‘ongewenst gedrag groeit door aandacht’.
Dit zijn de verwachtingen die wij in de les gaan aanleren, zodat wij ons verantwoordelijk gedragen op de wc:
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•Ik ken de metafoor van de kaars
•ik herken en kan benoemen welk gedrag de kaars doet doven
•Ik herken en kan benoemen welk gedrag de kaars zuurstof geeft
Zo gedraag ik mij verantwoordelijk en betrokken.

BOEKFLIX
Leesmeters maken. Dat doen ze in groep 5 ook. Ze hebben zelfs een boekflix om alle nieuwe of leuke boeken
onder de aandacht te brengen.

INLOOPSPREEKUUR
“Mijn kind zit niet lekker in zijn vel” of “Mijn kind valt zo slecht in slaap en is overdag niet te genieten” of “Mijn
puber doet veel op social media, ook wat ik niet wil”.
Heeft u ook zo’n vraag of een heel andere vraag: Kom gerust naar het inloopspreekuur. Het volgende
spreekuur is op maandag 30 mei, om 14 uur, in ons praktijklokaal (ingang Franciscuspad tegenover het
speeltuintje). Dit keer kan Sandra van het CJG met u meedenken.
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