Nieuws van de maand: oktober 2019.

Kalender:
1 en 8 november: NIO afname groep 8
6 november: Staking (school is dicht
8 november: schoolontbijt
11 t/m 15 november: oudergesprekken facultatief
28 november: studiedag
Onderwerpen
• Studiemiddag
• Luizencontrole
• Bibliotheek
• NIO en CITO
• Oudergesprekken
• Winnaar inzamelingsactie
Studiemiddag 30-10-2019
30 oktober hadden wij een studiemiddag. Deze middag stond voor de groepen 4 t/m
8 in het teken van spelling onderwijs. We zijn aan de slag gegaan met het uitzetten
van de leerlijn door de jaren heen, maar ook hebben we ons verdiept in het
verbeteren van onze spellingslessen. We gaan op zeer korte termijn ook een nieuwe
methode uit kiezen. We zijn benieuwd of de leerlingen er thuis ook iets over vertellen
als ze verandering zien.
Luizencontrole
Dinsdag na de herfstvakantie is de ouderraad aan de slag gegaan met
luizencontrole. Dit bleek nodig want er waren behoorlijk wat leerlingen met luizen.
Daarom zullen ze volgende week nog een extra controle doen. Het is altijd goed als
u thuis ook controleert, ook bij broertjes en zusjes. Luizen verspreiden zich namelijk
razendsnel! Voortaan zal er standaard de week na een vakantie controle plaats
vinden. Zou u willen helpen met luizencontrole? Meldt u zich vooral aan bij de
ouderraad!

Bibliotheek
Misschien heeft u het al gezien of heeft uw zoon/dochter erover verteld, maar er
wordt druk gewerkt in school om een bibliotheek te realiseren. De ouderraad is hier
druk mee bezig en ik kan stiekem vertellen dat het prachtig wordt! We hopen op korte
termijn de opening met de leerlingen te gaan doen!
NIO en CITO
De maand november staat voor groep 8 in het teken van NIO en citotoetsen. Dit is
nodig om de juiste gegevens te verzamelen voor een goede doorverwijzing naar het
voortgezet onderwijs. Nadat alles in beeld is zullen er oudergesprekken gepland
worden. Hier volgt nog berichtgeving over. Aangezien dit al op korte termijn zal plaats
vinden doet groep 8 volgende week niet mee aan de oudergesprek ronde.
Oudergesprekken
Voor volgende week staan er oudergesprekken gepland in onze jaarkalender. Deze
gesprekken zijn niet verplicht. U kunt zich inschrijven als u graag met de leerkracht in
gesprek gaat over uw zoon/dochter. Ditmaal zal het inschrijven via onze ouderportaal
schoolwapps gaan.
De oudergesprekronde in februari is weer verplicht. We houden u op die manier op
de hoogte van de vorderingen en welbevinden van uw zoon/dochter.
Ouders in school
Wij vinden als team van de Watergeus oudercontact zeer belangrijk. We zijn graag
op de hoogte over hoe het gaat met een leerling en of er dingen spelen. De
leerkracht is vanaf 15uur beschikbaar om eventueel een afspraak met u te plannen
of telefonisch contact op te nemen. Wij zien op dit moment op school dat er voor
school al veel gevraagd wordt van de leerkrachten en dit veroorzaakt onrust in de
school. Een korte mededeling kan altijd, maar als u vragen en of graag even iets
meer kwijt wil vragen we u dat na schooltijd te doen. We vinden het heel belangrijk
dat onze leerkrachten bij binnenkomst aandacht kan hebben voor alle leerlingen en
rustig de dag kan starten.
Winnaar inzamelingsactie
Er is de afgelopen maand enorm enthousiast gereageerd door de leerlingen om
flessen in te zamelen. Er gaan leerlingen de wijk door of vragen de hele familie af
voor statiegeldflessen. We hebben na een maand sparen voor een nieuw
speeltoestel al een mooie tussenstand van 135 euro! In de groepen wordt er
bijgehouden hoeveel flessen er ingeleverd worden in de klas. Elke maand kan de
klas met de meeste flessen een prijsje winnen! De eerste maand waren dit de
pinguïns! Wie zal de meeste flessen in de maand november verzamelen?

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van De Watergeus
Loes Ahles

