Maandinfo locatie Middelburg
januari 2015
Belangrijke data:
13 januari:
19 januari:
Week 7:

inspectiebezoek
leerlingen groep meester Michel/Juf
Ineke en juf Sabine vrij
OP/rapport besprekingen

Info algemeen
We wensen u en de leerlingen een goed 2015 toe, inmiddels zijn we al weer een week terug op school, na
een welverdiende vakantie. Voor de vakantie hebben we een leuk kerstdiner gehad op school, we willen
via deze weg de vader van Gabri bedanken voor het verzorgen van de pizza’s. Ze waren lekker!
Het nieuwe jaar begint gezond. Het ‘schoolgruitenproject’, is toch nog van start gegaan, zoals u heeft
kunnen lezen in de brief die hierover mee is gegaan. Van woensdag tot en met vrijdag krijgen de leerlingen
in de ‘kleine’ pauze groente/fruit. U hoeft op deze dagen geen pauzehapje meer mee te geven voor deze
pauze, wel drinken en eten voor de ‘grote’ pauze.
De komende weken krijgen de leerlingen het steeds minder druk met de toetsen en CITO’s en de
leerkrachten het meer druk met het verwerken van de gegevens in een OP/rapport. In de eerste week van
februari zullen de gesprekken met bevindingen volgen, daar krijgt u nog een uitnodiging voor.
Op 19 januari zijn de leerlingen van meester Michel, juf Sabine en juf Ineke vrij. De leerkrachten gaan dan
alle rapportage maken voor de schoolverlaters. Op deze dag is er dan ook ruimte voor de leerkrachten om
resultaten te bespreken en te overleggen met elkaar.

Op de website van onze school kunt u de info digitaal terug vinden. Kijk daarvoor op www.hetspringtij.nl.

Info uit de groepen
Groep juf Kathinka/juf Corine/juf Eline






Deze maand geen jarigen.
Een nieuw meisje in onze klas: Noa. Welkom bij ons, Noa!
Inmiddels is Kevin D, die vorige maand in onze klas kwam, doorgegaan naar een groep met leeftijdsgenoten.
In januari zullen we verder gaan met nog enkele Cito-toetsen, methode-toetsen en andere observaties.
De inspectie bezoekt onze school op 13 februari, en zal in onze klas de leesles meemaken.

Groep juf Elsemarike/juf Miriam/juf Suzan






Jarigen: in januari zijn er geen jarigen.
In de leesmethode Lijn 3 zijn we klaar met het thema ‘mijn lijf’. Na de vakantie zijn we begonnen met het thema
‘de schat’. We zullen vast weer veel dingen leren en beter gaan lezen! Als de kinderen thuis iets hebben wat past
bij dat thema, dan mogen ze dat meenemen. Het is dan wel leuk als het een tijdje op school mag staan!
Er zijn mooie nieuwe spulletjes binnen gekomen van Lijn 3: onder andere letterdozen, wandkaarten en
woordmakers. Daar gaan we ook lekker mee aan de slag!
Soms nemen de leerlingen iets van thuis mee naar school. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Om het speciaal te
houden, doen we dit niet te vaak.
De komende weken moeten we weer hard werken. Er staan veel toetsen op het programma. Gelukkig gaan we
nu wel op de lange dagen een extra keertje naar buiten in de ochtend.

Groep juf Dschigme/juf Nel







Dominique wordt 18 januari 11 jaar, alvast gefeliciteerd!
De beste wensen voor 2015!
De kinderen hebben hard gewerkt aan de CITO-toetsen; rekenen, spelling en begrijpend lezen. Ook hebben wij
de AVI-toets afgenomen. De kinderen moeten nu nog een CITO woordenschat doen.
Begin februari gaan we de resultaten met u bespreken, u krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
Er zijn nog enkele rapporten die terug naar school moeten, wilt u hier aan denken?
Op maandag hebben we een nieuwe stage juf: Jennifer, welkom, we hopen dat je een fijne tijd bij ons zal
hebben!

Groep juf Anja/juf Nanda





Maandagen en dinsdagen:
Maandag 5, 12 en 19 jan: Juf Nanda
Maandag 26 en dinsdag 27 jan: Juf Anja
Het nieuwe thema waar we in Januari mee starten gaat over ”hoog in de lucht”. Wat zie je als je een hoge toren
beklimt. We leren over uitzicht en wat zie je vanuit een vliegtuig. Kun je Nederland dan helemaal zien. Hoe is het
in de ruimte, hoe kom je daar wat zie je daar en kun je daar ook wonen? We leren over de maan en de sterren
en de aarde. Verschil tussen hoog en laag. Kan een mens ook zweven? Kortom we zullen we weer veel nieuwe
dingen gaan zien en leren.
In Januari ontvangt u van ons ook een brief waarmee u een afspraak kunt maken voor het bespreken va. de
vorderingen van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in de eerste week van februari.

Groep juf Marijke/juf Nicole








Geen jarigen.
Na de vakantie is Romano in onze klas gestart. Welkom!
Op de dinsdag hebben we een stagejuf erbij; juf Jennifer. Ze was bij sommige kinderen al bekend van de
gymlessen, die ze op maandag gaf.
Nog even de allerlaatste CITO’s maken en dan hebben de leerlingen een drukke periode achter de rug. We zijn
trots op de inzet van de kinderen en zullen over een paar weken de resultaten met u bespreken. Hier krijgt u nog
een uitnodiging voor. De kinderen zijn inmiddels wel allemaal in nieuwe niveaus ingedeeld voor rekenen, lezen
en spelling.
We gaan beginnen in Meander, de aardrijkskunde methode. We hebben het vooral over de ruimtelijke
inrichting, zoals; waarom en hoe worden wijken gebouwd op een bepaalde plaats?
Wilt u, aan uw kind, het vorige rapport mee geven naar school?

Groep juf Sabine






Deze maand is Oliver jarig. Alvast gefeliciteerd!
De kerstvakantie is net voorbij. We gaan weer hard werken op school. Van de meeste kinderen zijn de cito ’s al
afgenomen op een enkeling na. We gaan in de klas nu doortoetsen op de methodetoetsen van rekenen en
spelling.
Met wereldoriëntatie gaan we werken over de Romeinen. We hebben in de paar lessen voor de vakantie geleerd
dat de Romeinen erg ontwikkeld waren. Ze hadden in die tijd zelfs al wc’s! Daar konden de nomaden nog veel
van leren. Die leefden namelijk nog een beetje in de tijd van de jagers en boeren.
Bij het kerstdiner had Liam een verassing voor de klas. Hij heeft vanuit thuis een tosti-ijzer meegenomen die we
mogen gebruiken. Maandag is vanaf nu lekkere maandag. De kinderen mogen iets lekkers meenemen om te
eten.
De laatste weken voor de vakantie zijn een aantal kinderen vergeten hun handdoek mee te nemen voor het
douchen na de gym. Willen jullie hier aan denken?

Groep meester Michel (juf Jeannette)









Allereerst de beste wensen voor 2015. Ik hoop dat jullie allemaal goed uitgerust zijn in de vakantie, zodat we fris
aan het nieuwe jaar kunnen beginnen.
De afgelopen maand hebben we de CITO toetsen weer afgenomen. De resultaten worden verwerkt in het OP en
op een nog nader af te spreken tijdstip, in de eerste twee weken van februari, tijdens de oudergesprekken
besproken. De kinderen krijgen dan ook hun rapport en we zullen dan met de meeste ouders ook over het
schoolverlaterstraject komen te spreken.
Op dinsdag hebben we altijd gym. Zorg er dus voor dat jullie dan altijd je gymspullen (broekje, shirt,
gymschoenen en een handdoek) bij je hebben. Douchen na de gym is verplicht!
Op vrijdag bespreken we in de klas altijd Nieuwsbegrip. Jullie kunnen dan thuis in het weekend mee aan de slag.
Zorg dat je maandagavond al je opdrachten hebt gedaan! Veel kinderen doen dit al heel goed, maar sommigen
ook nog niet.
Ook blijft het verstandig om de tafels van 1 t/m 10 te blijven oefenen.
Je hebt ze niet alleen voor keersommen, maar ook voor de deelsommen en later voor breuken nodig!
We hebben weer schoolfruit. Dat betekent dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag geen pauzehapje
mee hoeven te nemen. Er is dan fruit op school.
Verder zijn we in de groep bezig om er voor elkaar te zijn en te praten als er een probleem is. Stimuleert u de
kinderen thuis ook? Dit helpt om conflicten snel op te lossen en vaak zelfs te voorkomen.

Groep juf Ineke









Allereerst iedereen een goed 2015 gewenst!!!
In januari zijn de volgende kinderen jarig:
5-1 Jerrel wordt 11 jaar
6-1 Cassandra wordt 12 jaar
27-1 Sophie wordt 12 jaar
31-1 Siepe wordt 12 jaar,
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd.
Bijzondere data:
23-1 Juf Ineke heeft ADV, juf Miriam vervangt.
November/December waren aparte maanden, waarin ik (juf Ineke) geopereerd ben aan een afgescheurde
achillespees. Juf Deborah heeft mijn groep de afgelopen tijd overgenomen en zal dit gedeeltelijk ook in de
maand januari gaan doen. Zelf zal ik steeds meer dagen terug de klas in komen en wanneer ik weer zelfstandig
kan lopen zal ik ook weer voor de klas komen te staan.
De afgelopen tijd zijn er wat zaken blijven liggen, zoals het huiswerk voor topo en toetsen van de zaakvakken.
Deze zullen in de maand januari weer opgepakt gaan worden. Wel hebben de kinderen gewoon iedere week
Nieuwsbegrip huiswerk, wat online gemaakt moet worden.
Ook zijn er al veel cito's afgerond en is bij een hoop schoolverlaters de NIO/WISC afgenomen. In de maand
januari zullen deze toetsen en testen geëvalueerd worden en zal er een schooladvies afgegeven gaan worden,
deze zal rond de rapportperiode in de maand februari met de ouders van de schoolverlaters besproken gaan
worden. Al met al, er komt dus een spannende periode aan!!

