Datum: 22-12-2017
Agenda
25 december 2017 t/m 5 januari
2018
8 januari 2018
10 januari 2018
24 januari 2018

Kerstvakantie
Proosten op het nieuwe jaar
Koffiedrinken 8.45 uur
Voorleesontbijt groep 1 t/m 4

Lieve kinderen, beste ouders.
Wat kunnen we op de laatste schooldag van dit jaar terugkijken op een mooie feestelijke
maar o zo drukke december maand.
Op 5 december mochten alle kinderen Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen op school.
Samen hebben we genoten van een geweldige dag. Nu hebben we de kerstviering net
achter de rug en wat was dat ook weer genieten met elkaar. De heerlijkste hapjes
stonden in de klassen voor het kerstdiner. Het gezamenlijk afsluiten op het plein was erg
gezellig en sfeervol. Bedankt OR voor de super organisatie tijdens de decembermaand.

Kerstwens
Wij wensen met heel ons hart
dat jullie Kerstmis zal zijn zoals het hoort:
Wat warmte in de koude winter
Een lichtje in de duisternis
Hele fijne dagen
en
veel geluk in 2018
Team de Klankhof

Proosten op het nieuwe jaar
Maandag 8 januari 2018 bent u van harte welkom om met de kinderen en het team van
de Klankhof samen te proosten op het nieuwe jaar. Om 8.45 uur willen wij dit samen met
u doen op het plein bij de noodunits.
We verwachten alle kinderen op het plein, ze hoeven niet eerst naar de klassen.

Voorleeskampioen
Luuk (groep 7) is dit jaar voorleeskampioen van de Klankhof. Hij zal de school
vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstijd in de Nieuwe Nobelaer.

Teach like a champion
De ‘ROL’ zit er bij alle groepen inmiddels goed in. Doel van de ROL is om de
betrokkenheid van de kinderen te vergroten. Maar ook om ze nog beter bewust te laten
zijn van ‘het aandacht hebben’, voor elkaar en voor de les. Nog even kort, waar staat de
ROL ook al weer voor?
R echtop zitten: laat met je lichaamshouding zien dat je betrokken en actief bent.
O gen naar de spreker: laat ziet dat je aandacht hebt voor degene die aan het woord is.
Of dit nu de leerkracht is of een andere leerling.
L uisterhouding: laat een actieve, geïnteresseerde luisterhouding zien.
Door alleen al te benoemen dat we graag een ROL willen zien, of ‘let op de ROL’, weten
de kinderen genoeg. Ze zien, ook als ze zelf aan het woord zijn, hoe fijn het is als de rest
van de klas ‘echt’ de aandacht heeft.

Wijzer over de basisschool
Wijzer over de basisschool.nl
Dé site over de basisschool voor betrokken ouders.
De site tips voor rekenen en taal is een interessante site voor ouders die graag betrokken
willen zijn. Waar is mijn kind in welke groep mee bezig? Veel info, filmpjes en
oefenmateriaal.
Ook zijn er gratis oefenbladen voor de cito rekenen te vinden!
http://wijzeroverdebasisschool.nl/

•
•

Bijlages
Fotoverslag nieuwbouw Sonate deel 2.
Oudercafé aandachtskinderen

Denkt u aan:
•

Betalen ouderbijdrage € 35,00 voor 01-01-2018
rekeningnummer: NL68ABNA0526822341
t.n.v. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Etten-Leur
o.v.v. ouderbijdrage 2017-2018 (met daarbij de naam van uw kind).

•

Aanmelden jongere broertjes/zusjes voor 01-01-2018

