Nieuwsbrief Januari
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
januari. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden
op onze website en in de boekenkast van het Ouderportaal.
In deze nieuwsbrief:
Goede voornemens
Terugblik
Afvalvrije school
Kunst Centraal
Leerlingen
Mededelingen:
- Aankleding hal
- CITO toetsen
- Donderdag fruitdag
- Topondernemers
- Vertelrooster
- Zendingsgeld
Agenda

We wensen de kinderen en ouders een jaar vol:

verschillende verbeterplannen zijn gestart, lijkt
het mij goed om op dit moment onze ‘voornemens’ voor dit schooljaar met jullie te delen:
1. PR -> Bewust de voordelen van onze
school bekend maken bij de omgeving.

Persoonlijke aandacht door kleinschaligheid!

2. ICT onderwijs -> De verwerkingsstof van
rekenen, spelling en taal verwerken op
Snappet.
3. Begrijpend lezen -> Een eigentijdse methode kiezen die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen én die de
kinderen alle mogelijkheden geeft om
goed te leren begrijpend lezen.

Goede voornemens
Aan het begin van het jaar is het de goede gewoonte te starten met goede voornemens. Hoewel wij hier aan het begin van het schooljaar met

4. Visieontwikkeling -> Met het team ontwikkelen we een visie op leren gerelateerd aan het schoolplan.
5. Sociaal emotioneel -> De Samuelschool
staat voor een goed pedagogisch klimaat.
Hoe houden we dit vast en hoe kunnen

we dit verbeteren? Hoe maken we de
koppeling naar burgerschap?
Het belangrijkste goede voornemen is dat wij de
kinderen, die ons zijn toevertrouwd, een leerzaam, zorgeloos en gezellig jaar willen geven.

sen zien wij dat er door een deel van de kinderen
en ouders bewust rekening mee wordt gehouden,
maar ook door een deel van de kinderen en ouders niet. Graag zien wij daarom:
-

dat de leerlingen geen pakjes met rietjes
meebrengen, maar de (vorig jaar uitgedeelde) dopper of een beker gebruiken;

-

dat koekjes niet in plastic/ papier maar in
een vast trommeltje worden meegebracht;

-

dat bij traktaties het afval van plastic en
papier wordt beperkt.

Terugblik
Vanaf deze plaats willen wij de ouders bedanken
die meegeholpen hebben met het versieren van
de school. De school zag er in de decembermaand prachtig en gezellig uit. Hartelijk dank.
Ook de ouders die meegeholpen hebben met de
kerstknutselmiddag bedankt!

Kunst Centraal

We kunnen terugzien op een fijne kerstfeestviering waarin met mochten stil staan bij de komst
en de geboorte van de Here Jezus.
Vrijdagavond was de nieuwjaarsreceptie. Het was
een gezellige avond! Fijn dat we op deze manier u
allen konden bedanken voor u inzet voor onze
school.

Afvalvrije school
Op school willen wij de kinderen leren welke invloed onze leefwijze heeft op gezondheid, natuur
en milieu. Eén van de onderdelen hiervan is ons
afvalbeleid. De school doet mee met het project
‘De afvalvrije school’ van gemeente Lopik. De
term dekt niet helemaal de lading; het
doel van het project is
de hoeveelheid afval
te beperken en goed
te scheiden. In de klas-

Komende maand staan er twee activiteiten van
Kunst Centraal gepland. Voor groep 5/6 een literair project: Het lied van de lekkende kraan. De
kinderen krijgen
op donderdag 17
januari les van
een gastdocent
en gaan zelf een
gedicht schrijven.
Dinsdag 22 januari komt de Elektruck in Polsbroekerdam. De kinderen van groep 7/8 zullen deze bus bezoeken en
in de bus een workshop volgen over het maken
van digitale muziek.

Leerlingen
Voor de groepsverdeling is het fijn, dat wij van te
voren weten met hoeveel kinderen we volgend
schooljaar mogen werken. Vooral de gegevens
betreft de instroom van nieuwe leerlingen in
groep 1 zijn voor ons belangrijk om te weten. Ouders die al kinderen op school hebben en een
broertje of zusje willen inschrijven, kunnen bij de
directeur een inschrijfformulier ophalen of dit van
de website downloaden. Het is wenselijk dat
nieuwe leerlingen voor volgend schooljaar in de
maanden maart/april worden aangemeld.

Nieuwe ouders kunnen met de directeur een afspraak maken voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders een rondleiding, informatie over de school, is er gelegenheid voor vragen
en kunnen de onderlinge verwachtingen worden
uitgesproken.
Mocht u ouders kennen die graag hun kind willen inschrijven bij ons op school, maar de bovenstaande informatie niet via de nieuwsbrief krijgen: wilt u dan onze ambassadeur zijn en deze
ouders hierop attenderen?

Donderdag Schoolfruitdag
Elke week krijgen wij
voor drie dagen fruit:
woensdag, donderdag en
vrijdag. Dit krijgen de
kinderen tussendoor. Vanaf nu willen wij op donderdag het fruit in de kleine pauze aanbieden.
Een koekje van thuis is op donderdag dan niet
meer noodzakelijk.
Juf Angelina

In de hal zijn nieuwe gordijnen geplaatst: fris,
kleurrijk en niet onbelangrijk: brandwerend.

Sinds 1 december is juf Angelina ons team komen
versterken. Hier zijn wij erg blij mee! Momenteel
doet juf Angelina allerlei ondersteunende werkzaamheden, in de zeer nabije toekomst zal juf
Angelina zelfstandig een groep les gaan geven. U
wordt hier spoedig over
geïnformeerd.

CITO toetsen

Topondernemers

In de groepen 2 t/m 8 worden deze weken citotoetsen afgenomen. Met deze methodeonafhankelijke toetsen volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat gebeurt 2x per jaar.
In juni is de 2e periode.

Voor de methode topondernemers zijn nieuwe informatieve boeken voor
de onderbouw aangeschaft.

De volgende toetsen worden afgenomen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Voor technisch lezen is de toets vernieuwd.

Vertelrooster

Mededelingen
Aankleding hal

Het nieuwe vertelrooster zit in de bijlage.
Zendingsgeld

Bij het rapport krijgt uw de resultaten te zien. U
kunt ook eerder langskomen om deze met de
leerkracht te bespreken.

Afgelopen maand is er ruim €55,- opgehaald. Hartelijke dank. Deze maand is het geld voor ons
sponsorkind.

Agenda
Donderdag 17 januari
Maandag 21 januari – vrijdag 25
januari
Dinsdag 22 januari
Maandag 4 februari

Kunst Centraal groep 5/6
Het lied van de lekkende kraan.
LOVS week
Kunst Centraal groep 7/8
De Elektruck on tour
Gebedsgroep
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

