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Nieuwe leerlingen
De beste wensen voor 2020!
We zijn het jaar begonnen met een
nieuwjaarsborrel. In het speellokaal hebben
we, met z’n allen, met een beker ranja en een
nieuwjaarsrolletje geproost op het nieuwe jaar.

In het nieuwe jaar hebben we weer nieuwe
leerlingen op school.
Denise de Groot en Leen Abozakhar zijn in de
kerstvakantie 4 jaar geworden en gaan nu naar
groep 1.
We wensen hen een fijne tijd op onze school.

Schoonmaak
Maandag 13 januari a.s. is de schoonmaakavond. Van 19.00 tot 20.30 uur gaan we
samen de school weer opfrissen voor de
tweede helft van het schooljaar. Vele handen
maken licht werk. Helpt u ook mee? Kom dan
maandagavond naar school. Neem een emmer
en doekjes mee, wij zorgen voor
schoonmaakmiddelen en koffie. We hopen op
een grote opkomst zodat de kinderen dinsdag
weer in een lekker fris lokaal zitten.
Helpt u mee? Beantwoord dan deze mail met
“ik kom helpen”. Tot maandagavond!

Cito-toetsen
Volgende week starten we met de landelijke
Cito-toetsen voor de groepen 3 t/m 8. Dit zijn
belangrijke toetsen. De uitslagen van deze
toetsen worden met u besproken tijdens de
rapportgesprekken in februari. Het afnemen
van de toetsen zal 2 à 3 weken in beslag
nemen.

Voorschool obs Emmermeer
Regelmatig leest u in onze nieuwsbrief over
onze voorschool. Juf Ineke en/of juf Mariëlle
zijn daar drie dagdelen per week aanwezig.
Doordat de voorschool in onze school gevestigd
is verloopt de overgang van voorschool naar
groep 1 erg soepel. Er is regelmatig overleg
tussen de juffen van de voorschool en juf Kelly
over bijvoorbeeld de thema’s en activiteiten. In
de voorschool wordt de methode “Uk en Puk”
gebruikt. Dit is een voorloper van de methode
“Schatkist” die juf Kelly hanteert in groep 1-2.
Aanmelden voor de voorschool kan al vanaf het
moment dat uw kind 1½ jaar is. Als uw kind
2½ jaar is kan het 3 dagdelen per week naar
onze voorschool. Voor het maken van een
afspraak voor een rondleiding en/of aanmelding
of voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Lydia Jeuring
(locatiedirecteur)0591-659896 of de site
www.stichtingpeuterwerk.nl raadplegen.

