Nieuwsbrief januari 2020
Skateateclinics groep 5 t/m 8
De groepen 5 t/m 8 krijgen op 7 januari
skateles op school. Veiligheid staat
voorop bij deze clinics, daarom is het
dragen van bescherming
verplicht (helm, pols-, elleboog-, en
kniebeschermers). We kunnen alle
spullen huren bij de organisatie, maar
als uw kind zelf skates en/of
bescherming thuis heeft liggen, is het
heel fijn als die deze dag
meegenomen kunnen worden. Voor
ieder kind is het verplicht een muts of

Agenda januari:
06-01: Weer naar school
07-01: MR vergadering
10-01: gr.1 t/m 4 middag vrij
15-01: groep 8 adviesgesprekken
16-01: groep 8 adviesgesprekken
20-01: OR-vergadering
21-01: leerlingraad
24-01: gr.1 t/m 4 middag vrij
29-01: nieuwsbrief februari
Bijlagen:
 Handleiding Yoleo, gratis
voorleesboeken
 Nieuwsbrief bibliotheek
 Kerstknutselen ’t Oude
Raadhuis
 Spannende Speurtocht, ’t
Oude Raadhuis

capuchon te hebben die dag.
Bij droog weer zijn de clinics
buiten, bij nat weer in de
gymzaal. De gymlessen dinsdag
7 januari kunnen die dag dan
helaas niet doorgaan (dit wordt
op 7 januari besloten).
Voor vragen kunt u terecht bij juf
Maya (m.vanputten@skpo.nl) of
bij juf Karin
(k.vangrunsven@skpo.nl).
Reflection Day
Wat ontzettend goed om te zien dat er zoveel kinderen hun reflecterend
hesje dragen voor Reflection Day, maar vooral voor hun eigen
veiligheid.
Het project duurt tot 21-01-2020. We zijn erg benieuwd wie er een prijs
gaat winnen! Flitst u mee?! Stuur uw foto's naar info@reflectionday.nl.
Gratis voorleesboeken!
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden of lezen moeilijk vinden
met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo
verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te
richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt
getoond en voorgelezen. Een soort karaoke dus. Duizenden kinderen
maken al met veel plezier gebruik van Yoleo.
Bekijk de bijlage met handleiding en geniet van veel leuke boeken.
Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen!
Opening lustrumjaar
In 2020 bestaat onze school 35 jaar! We gaan dit lustrumjaar op
vrijdagochtend 10 januari feestelijk openen en willen jullie hiervoor
uitnodigen. We zullen met z'n allen om 08.25u verzamelen op het plein.
De kinderen blijven voor schooltijd buiten.
Naast een nieuwjaarsgroet zullen we ons nieuwe logo én schoollied
onthullen. Het geheel zal ongeveer 10 minuten duren. Bent u er ook bij?

Gezamenlijke pietengym peuters en kleuters
Op 2 en 3 december hebben we voor de peuters en kleuters van
Kindcentrum 't Hofke een pietengym georganiseerd.
De kinderen hebben allerlei pieten-oefeningen gedaan zoals, klimmen
op het dak, cadeautjes gooien door de schoorsteen, over de daken
lopen en koprollen maken. De kinderen deden enthousiast mee en de
kleuters hebben de peuters heel goed geholpen.
We kregen hulp van enkele ouders.
De kinderen kregen na afloop allemaal een echt Pietendiploma!
Dit was een geslaagde activiteit en willen vaker activiteiten samen
organiseren.
Met vriendelijke groet,
Anette Antonis
Teamcoach Kindcentrum ’t Hofke
Korein gaat starten met nieuwe BSO groep: TEENZ
Vanaf 1 januari zullen we dan eindelijk gaan starten met een nieuwe
BSO groep: de TEENZ.
Op de maandag dinsdag en donderdag zullen we 12 Teenz kinderen
(vanaf groep 5 ) super leuke middagen gaan bezorgen, met leuke
naschoolse activiteiten !
Nicky zal op deze dagen hun vaste pedagogische professional zijn.
Groetjes van Korein
Nieuws van de Mediacoach
In de bijlage vind je de nieuwsbrief van de bibliotheek van december.
Met informatie over het tech & play kids festival op zaterdag 28
december.
Kerstknutselen in ’t Oude Raadhuis
Vanmiddag, Woensdag 18 december van
14.00 tot 15.30 uur
gaan de Kreakids weer knutselen in ’t
Oude Raadhuis.
Ook zin om mee te doen? In de poster in
de bijlage staat alle informatie.
Spannende Speurtocht vanuit ’t Oude Raadhuis
Vrijdag 27 december om 18.00 uur organiseert ’t Oude Raadhuis, onder
begeleiding, een spannende speurtocht met opdrachten.
Voor meer informatie: zie de poster in de bijlage.
Fijne kerstvakantie.
We zijn het schooljaar goed gestart en na de herfstvakantie verder
gegaan met alle mooie ontwikkelingen in de school.
Het team bedankt iedereen van harte, die hier een bijdrage aan heeft
gegeven.
Het is fijn om met elkaar in contact te zijn over de goede zaken en ook
over de opmerkingen en vragen die er zijn.
Alle collega's van school wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een
heel goed uiteinde van 2019 en uiteraard een heel goed 2020.
Hopelijk zien we elkaar weer op maandag 6 januari.

Een hele fijne vakantie
En we zien jullie graag allemaal weer op:
Maandag 6 januari 2020

