
 
    

  

13 december 2019, nr. 8 

Geachte ouder, verzorger(s),  

 

Hierbij ontvangt u de  laatste nieuwsbrief van 

dit jaar. 

 

 

 

 We willen u alvast gezegende kerstdagen 

en een gelukkig en gezond 2020 toewensen. 

Agenda  

Donderdag, 19 december 

- De kinderen krijgen tijdens de lunch 

patat. Ze hoeven dus geen brood mee te 

nemen. 

Vrijdag, 20 december  

-     12.00 uur Vakantie begint. 

Maandag, 6 januari 2020 

- We zien de kinderen heel graag weer 

uitgerust en vol frisse moed terug op 

school. 

- Geen groepsdoorbrekende lessen. We 

ontvangen de kinderen de hele dag in 

hun eigen groep 

- De kinderen van groep D en E hebben 

van 13.00 uur-13.30 uur. 

schoolzwemmen. Zwemkleding 

meenemen 

Dinsdag, 7 januari 2020 

- Luizencontrole 

 

 

 

Donderdag, 9 januari 2020 

- De kinderen van groep B en C hebben 

van 10.15 uur-11.00 uur 

schoolzwemmen. Zwemkleding 

meenemen 

Vrijdag, 17 januari 2020 

- Afsluiting periode 2. De kinderen 

hebben vrij! 

  

Mededelingen  

Schoolzwemmen 

In de komende 7 weken na de kerstvakantie 

gaan we zwemmen. 

Op de maandagmiddag de groepen D en E 

en op de dondermorgen de groep B en C. 

De kinderen die geen diploma hebben, 

gaan voor het diploma zwemmen. De 

kinderen met diploma volgende de 

onderstaande lessen: 

1e les: uitleg regels, banen zwemmen met 

de nadruk op de techniek, 

2e les: conditietraining zoveel mogelijk in 

spelvorm 

3e les: parcours met o.a. gat en andere 

vaardigheden van de diploma’s 

4e les: survival, gekleed zwemmen en ev. 

wak zwemmen 

5e les: parcours 

6eles: fexibeams en samenwerkingsvormen 

7e les: spelen 

 

Lezen 

Deze toetsperiode  zal er met nieuwe AVI 

kaarten en nieuwe woordkaarten (Drie 

  



Minuten Toets) getoetst worden op 

technisch lezen. 

De verhalen op de AVI kaarten van meer 

van deze tijd en meer bekend bij de 

kinderen. 

De drie woordkaarten hebben nieuwe 

woorden, waarbij het kind op elke kaart in 1 

minuut zoveel mogelijk woorden goed moet 

lezen.  

Kaart 1 zijn korte woorden als boom; kaart 2 

zijn iets langere woorden als klaar, kaart 3 

zijn de langere woorden als rekening. 

Bij nieuwe AVI kaarten hoort ook een nieuw 

leesdiploma,  waar we hun gehaalde score 

op zetten.  

Vanaf afgelopen dinsdag zijn we begonnen 

met het afnemen van de leestoetsen.  Dit 

zal voor en na de Kerstvakantie gebeuren 

tot alle kinderen voor technisch lezen getest 

zijn. 

 

 

Bollenactie 

De opbrengst van de bollenactie is maar 

liefst  €1155,-. Een prachtig resultaat.  
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