Nieuwsbrief Januari 2018

Beste ouders/verzorgers,

Wij w ensen jullie een talentv ol 2018!

Toetsen
Zoals ieder jaar beginnen half januari de CI TO LOVS toetsen. Tw ee keer per jaar toetsen
w e op de Tormijnschool. Uitgangspunt is “Wat beheerst de leerling en hoe gaan w e
v erder met deze leerling”. I n februari volgt het rapport en v ervolgens zijn er
oudergesprekken. Daarover later meer.

Nieuwe externe en interne vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is iemand die v erbonden is met school, bij w ie kinderen,
ouders/verzorgers met v ertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen terecht kunnen.
De vertrouwenspersoon v angt de betreffende persoon op. En stuurt ev entueel door.
Binnen de school is dat altijd een leerkracht, binnen ons team is dat juf Sonja.
Wanneer zij denkt door te moeten sturen is er een v ertrouwenspersoon binnen het
samenw erkingverband w aarbinnen de stichting OPONOA v alt.
Dit is mev r. Yv onne Kamsma
Tel. 088-0931439
Mob. 06-14001672
Mail: yv onne.kamsma@ijsselgroep.nl

GGD en gezonde leefstijl
Op 29 januari komt Marlie Telgenkamp v an de GGD om een les “gezonde leefstijl” te
gev en aan groep 6,7,8. Marlie geeft het ene jaar v oorlichting en het andere jaar een
les rondom gezond gedrag of mediaw ijsheid.
Op dinsdag 30 januari w orden de kinderen uit groep 6 gew ogen en gemeten. Dit is
jaarlijks in groep 6.
Omdat w e de gezonde lijn door w illen trekken, hebben w e de w oensdag als
“Gruitdag” bestempeld. Het zou erg fijn zijn w anneer uw kind op de w oensdag als
tussendoortje een stuk fruit of wat knabbelgroente mee krijgt.

Plusklas
Al eerder heb ik u geïnformeerd over de zgn Plusklas; een klas met leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8 die samen w at meer de v erdieping in (kunnen)duiken. De
samenstelling v an de klas kan v eranderen. De eerste 8 w eken gingen over
“programmeren”. De kinderen hebben in tw eetallen een les ontworpen met de
Beebot, een computergestuurde “bij” v oor groep 1,2,3. Deze les mochten zij gev en en
ze w erden er op beoordeeld. Spannend!!

Ook hebben de kinderen allemaal kennis gemaakt met de beginselen v an computer
programmeren. Dit middels een programma dat “CODE” heet. De kinderen hebben de
code, ze kunnen nog erg lang doorgaan en op een hoger lev el programmeren leren.
Binnenkort, start februari, begint er een nieuwe Plusklas. Dit keer wordt het een groot
project met onderzoeksvragen. Op v erschillende manieren gaan de kinderen deze
v raag uitzoeken.

Om te noteren:
24 januari 2018, Open dag Groep 7-8
AOC

Op eigen initiatief te bezoeken.

25 januari 2018, Nationale
Tuinv ogeltelling

Groep 6-7-8

Op school, v errekijker mag mee!

26 januari 2018,
Rijksmuseum te
Amsterdam

Groep 7-8

Nadere informatie v ia leerkrachten inmiddels v erspreid.

GGD gezonde leefstijlles

Groep 6-7-8

Op school

GGD meten en w egen

Groep 6

Op school, ouders krijgen een brief.

In de bijlage: muziekworkshop voor alle basisschoollleerlingen Neede e.o.
Tot in

