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Groep 1-4 vrij
Alle leerlingen naar school
Begin wintervakantie (tot 7 januari)
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Eerste schooldag 2019
Groep 1-2 vrij
Groep 1-2 vrij

Herinnering overblijfgeld
en de ouderbijdrage voor
de schoolreis

Sommige ouders hebben moeite het overblijfgeld of ouderbijdrage te betalen. Misschien komt u in
aanmerking voor een bijdrage van Stichting Lesgeld. Bij mevr. Souad el Fartase van de administratie
kunt u een formulier vragen.
Ook dit schooljaar gaan we weer op schoolreis. Het reisdoel is nog een verrassing, maar we kunnen u al
wel vertellen dat de schoolreis in juni zal zijn.
Dringend verzoek aan de ouders: Hebt u de ouderbijdrage nog niet betaald, doe dat dan snel. We
moeten de bussen reserveren en dan hebben we de bijdrage voor uw kind óók nodig.

Fietsen in het donker

In de koude wintermaanden is het ’s morgens nog donker op straat.
Het is dan heel belangrijk dat de jonge fietsers goed opvallen in het verkeer.

Mooie fietslampen zijn soms wat te duur, maar ook voor weinig geld
zijn lampjes voor op de fiets te koop.
We vinden het heel belangrijk dat kinderen veilig op school en
weer thuis komen.
Bibliotheek

Voor alle kinderen is het belangrijk dat zij veel lezen.
Door het lezen oefen zij het lezen als vaardigheid en al lezend leren zij
ook veel nieuwe woorden.
Als school gaan we daarom flink investeren in een bibliotheek.
Na de wintervakantie worden nieuwe boekenkasten en veel nieuwe
boeken geleverd.
Laten we netjes omgaan met de kasten en boeken,
dan hebben we er veel leesplezier van!

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat dit schooljaar uit:
- twee ouderleden;
mevr. Gladys Iskes en mevr. Raziye Cosar-Karabulut en
- twee personeelsleden;
mevr. Mariam el Kanfoudi en mevr. Micheline Janssen.
Bij vragen aan de MR kunt u mailen naar MR@bsaboe.nl

PBS

Op school werken we met PBS, een positieve benadering van het gedrag van de kinderen.
Belonen wat al goed gaat en proberen minder nadruk te leggen op negatief gedrag.
Als ouder kunt u dat thuis ook doen. Voor deze week geldt dan de oefening hieronder.

CITO-toetsen

Twee keer per jaar worden de kinderen getest met behulp van onafhankelijke Cito-toetsen.
Natuurlijk wachten we dat niet rustig af, maar zorgen we dat de lesstof die in de toets
voorkomt, vóór die tijd in de klas behandeld is. De 2e week na de wintervakantie beginnen we
met de toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO.

Wintervakantie van
22 december t/m 6 januari
Op 7 januari is iedereen
weer op school

De leerlingen hebben hard gewerkt en dan is het fijn om twee weken uit te rusten en leuke dingen te
gaan doen. We wensen alle kinderen en hun ouders een fijne wintervakantie.
We zien iedereen graag weer terug op maandag 7 januari 2019.

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer 15 keer per schooljaar, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Ouderkamer
Programma week 50 en 51
Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit
Dinsdag 11 december 8.45 uur- 10.15 uur

Informatiebijeenkomst met als thema

“Praten met je jonge kind”
Wanneer:
Inoop:
Waar:
Voor wie:

Dinsdag 11 december: 9.00 uur tot 11.00 uur
Vanaf 8.30 uur kunt u binnen komen.
Aula ibs. Aboe-el-Chayr
Alle ouders van kinderen in de leeftijd tot en met 7 jaar

Praten met je kind is erg belangrijk. Je stimuleert daarmee de ontwikkeling van je kind. Maar hoe kun je dit nu doen?
Tijdens deze bijeenkomst krijgen we over dit onderwerp veel informatie van
Fatima Id Ali (GGDHvB), logopediste Tine Wassenaar en Michelle Oolders, leesconsulent van de Bibliotheek en boekstartcoach.
We kijken ook samen naar filmpjes waarop zowel goede als foute voorbeelden worden gegeven en gaan hierover met elkaar in gesprek.
Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomst.
Het is fijn als u zich wel even aanmeldt. Dit kan met het aanmeldformulier wat te verkrijgen is op school, bij de peutercrèche of het
kinderdagverblijf of in de Ouderkamer.
Dinsdag 18 december 8.45 uur – 10.15 uur
Eindejaarsbijeenkomst 2018




We sluiten het jaar 2018 gezellig samen af met een lekker
Wie het leuk vindt, mag iets lekkers meebrengen om
samen te eten. Iedereen is van harte welkom.

hapje.

Informatiebijeenkomst over de structuur van het Voortgezet Onderwijs en bezoek aan 2 College Cobbenhagen en Praktijkschool
Op dinsdag 20 november verzorgde Dhr. Niek de Cock, teamleider 2 College Cobbenhagenmavo een informatiebijeenkomst over de
structuur van het Voortgezet Onderwijs.
Op de website www.POVO-013.nl vindt u informatie over de verschillende scholen. Ook kunt u
hier informatie vinden over de open dagen van alle scholen.
Op dinsdag 15 januari zijn we uitgenodigd om gezamenlijk een bezoek te brengen aan 2 College
Cobbenhagenmavo,
2 College Cobbenhagenlyceum en de Praktijkschool. We worden daar ontvangen met koffie en
thee, we krijgen informatie en een rondleiding. U kunt natuurlijk ook uw eigen vragen stellen.
We gaan er met een bus naar toe. Als u ook mee wilt gaan, geef uw naam dan even door in de
Ouderkamer of aan de leerkracht van uw kind.
We kunnen er dan voor zorgen dat er voor u ook plaats is in de bus.
De bus vertrekt om 8.45 uur aan de voorkant van de school( Dirigentenlaan). Om 11.30 uur zijn
we weer terug bij de school.
Praatuurtje met huismeester Maaike van Wonen Breburg
Op dinsdag 27 november was huismeester Maaike in de Ouderkamer aanwezig.
Alle aanwezigen konden vragen stellen aan haar en aan de hand van de gestelde vragen gaf
Maaike informatie.
Ook liet Maaike zien hoe je zelf digitaal een reparatie aan kunt vragen.
Ze gaf ook tips om b.v. schimmel te voorkomen of te verwijderen. Elke maandagmiddag van
15.00 uur tot 17.00 uur is er een inloopspreekuur in de Pucciniflat.
Daar kan iedereen terecht met vragen.
Op de website van Wonen Breburg staan ook tips en filmpjes over het onderhoud van je
woning.Website: www.wonenbreburg.nl

