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Van de directie
Nationale voorleesdagen
1e rapport mee
Jongste kind aangemeld?
Versa Welzijn hulp bij huiswerk
Kinderatelier Robotvilla

Van de directie

Beste ouders/verzorgers,

We zijn weer gestart na 2 weken kerstvakantie vol met uitslapen, pyjamadagen en oliebollen eten. Rustig
opstarten zat er niet in, want er wordt alweer gezwoegd op de Citotoetsen. Na het afnemen van deze
toetsen worden de resultaten geanalyseerd door de leerkrachten en in groepsbesprekingen, onder leiding
van Hesther, wordt gekeken waar de aandachtspunten liggen voor een groep of een individuele leerling.
Zoals u vast heeft gemerkt hebben we vaak studenten in de school die we mogen opleiden in het
onderwijs vak. In het afgelopen jaar hebben Gerda (groep 3), Laurie (groep 4) en Maaike (groep 5) hun
eindstage op onze school gelopen en aan het einde van de maand gaan we afscheid van hen nemen.
Gerda omdat zij afgestudeerd is en van Maaike en Laurie nemen we afscheid omdat ze hun stage
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vervolgen op Curaçao. Er waren veel leerkrachten
(en een directeur) die aanboden als mentor mee te
gaan, maar dit was niet nodig. Gerda, Maaike en
Laurie: dank voor jullie inzet!
De studenten in andere groepen zullen nog op school
blijven en hun stage gaan vervolgen in een nieuwe
groep.
Mede namens het team, een heel fijn weekend
gewenst!
Met vriendelijke groet,
Willemien Trommel
PS: denkt u eraan dat na nachten met nachtvorst, het snapcourt glad kan zijn?
Nationale voorleesdagen

Zoals we al in het vorige Bavincknieuws vermeld hebben, beginnen
we De Nationale
voorleesdagen met een gezellig gezamenlijk
voorleesontbijt op woensdag 23 januari.
Voor dit ontbijt nemen alle kinderen iets mee. Hiervoor hangt vanaf
maandag 14 januari 2019 een lijst bij de klas van uw kind. Mocht
u nog vragen daarover hebben, dan kunt u contact opnemen met de
leerkracht. Het is fijn als uw kind zelf een plastic tas meeneemt met
daarin een bord, beker en bestek.
Vindt u of opa, oma of buurvrouw het leuk om tijdens de Nationale
Voorleesdagen van 23 januari t/m 1 februari voor te lezen in de klas van uw kind, dan kunt u zich
opgeven d.m.v. een intekenlijst die op het mededelingenbord naast de klas hangt. U mag zelf een leuk
verhaal of prentenboek kiezen, maar u kunt ook de leerkracht om informatie vragen. Opgeven om voor
te lezen per mail is natuurlijk ook prima.
1e rapport mee

Op 8 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport mee. De 10 minuten gesprekken
over het rapport zijn gepland. De afspraak hebt u dinsdagmiddag per mail ontvangen van
de leerkracht.
Schikt de tijd u niet dan kunt u proberen te ruilen met andere ouders. De lijsten hangen
op het mededelingenbord naast de directiekamer. Graag hierop aangeven als u ruilt.

Jongste kind aangemeld?
Vergeet a.u.b. niet om uw jongste kind aan te melden. De groepen voor de
kinderen die in 2016 en 2017 geboren zijn zitten bijna vol. De groep voor de
kinderen die in 2018 geboren zijn begint ook al vol te lopen. Dus controleer a.u.b.
even of u van Nienke een bevestigingsmail hebt gekregen. Dan weet u zeker dat
u hem of haar heeft opgegeven.

Versa Welzijn hulp bij huiswerk

Kinderwerk Versa Welzijn geeft elke dinsdagmiddag van 15.00 – 16.00 uur huiswerkbegeleiding in de
Paulusschool, Irisstraat 2. Hebt u een kind dat ondersteuning nodig heeft bij het huiswerk en zit het op
een basisschool in de buurt? Dan bent u aan het juiste adres! Vanaf groep 4 is uw kind welkom om rustig
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en met begeleiding te komen werken. Deelname is gratis. Voor meer informatie en inschrijvingen kunt
u een mailtje sturen naar Leslie van Thiel: lthiel@versawelzijn.nl
Kinderatelier Robotvilla

Kinderatelier Robotvilla is een klein technisch atelier voor meiden en
jongens vanaf 5 jaar tot 15 jaar. Kom samen spelen en ontdekken.
Bereid je voor op de 21ste eeuw.
-Robots bouwen, coderen en besturen
-Games programmeren
-Websites bouwen
-Digitale knutsels maken en nog veel meer …..
Voor meer informatie www.robotvilla.nl
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