DE POSTDUIF

29 januari 2018

Welkom in onze Postduif.
De eerste maand van 2018 is alweer bijna voorbij. Buiten gaan we het ook al wat merken en zien we
uit naar de komst van het voorjaar.
Voor de komende weken hebben we weer wat activiteiten waarvan het goed is dat u die ook weet.
Veel leesplezier gewenst.
Bijbelverhalen.
Deze week horen we verhalen van Jezus, waarin we Zijn wonderbare macht zien. Het thema is
‘Ongelooflijk waar’. We horen verhalen waarvan je denkt: ‘Dat kan niet, maar toch is het waar.’ Jezus
geeft goede raad aan vissers op het meer, die niets gevangen hebben. Ze volgen die raad op en leren
Jezus kennen als Gods zoon.
Volgende week is het thema ‘Mag dat wel?!’ We volgen Jezus op Zijn reis door het land. Wat Jezus
allemaal doet, klopt dat wel en mag dat wel? Jezus vertelt ons dat goed doen niet hetzelfde is als je
houden aan de regels.
Na de voorjaarsvakantie gaat het over ‘Vriend en vijand’. Jezus zegt dat je je vijanden lief moet
hebben. Kan dat wel? En wat is daar voor nodig? Jezus leert het in de verhalen die we dan horen.
Open ochtend.
Op donderdagmorgen 8 februari om 9.30 u. hopen we weer veel (nieuwe) ouders te verwelkomen op
onze open ochtend. Dan willen we vertellen over wat we op school doen en hoe fijn het is op de Ark
te mogen zitten.
Als u iemand kent die op zoek is naar een fijne school, dan mag u die ouders gerust even tippen!
Verkeersquiz.
Ook dit jaar heeft groep 6-7 meegedaan aan de voorronde van de
verkeersquiz Altena. Niet alleen meegedaan, maar ook gewonnen. Dat
betekent dat zij op woensdagmorgen 21 februari a.s. de finale zullen
gaan spelen in het Tavenu in Nieuwendijk. Zij zullen dan de strijd weer
aangaan tegen drie andere finalisten.
We hopen natuurlijk dat het dan weer zo goed gaat en dat zij met de
beker terug mogen komen naar Meeuwen.
Succes allemaal!
Poppentheater.
In het kader van het thema ‘wilde dieren’ zal morgenmiddag om 13.30 u. op onze eigen school een
voorstelling getoond worden naar aanleiding van het prentenboek Sssssttt de tijger slaapt.
Deze voorstelling zal voor groep 1-4 te zien zijn.
Broertjes en zusjes van 3 jaar zijn ook van harte welkom. Wilt u dat dan ’s ochtends even doorgeven
aan juf Hannelies.
We hopen dat het leuke en leerzame voorstelling zal zijn.
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Rapport.
In de afgelopen weken zijn de midden-toetsen gemaakt en de analyses gemaakt. Omdat de scores
van de toetsen vaak moeilijk te interpreteren zijn, vaak nadere uitleg nodig hebben en in te zien zijn
via het ouderportaal van Parnassys, zullen die niet meer op het rapport worden genoteerd.
Voor de AVI-leestoets is het nog niet mogelijk daarvan de score in te voeren. Die zal, samen met de
andere toetsresultaten tijdens het rapportgesprek worden besproken.
De rapporten worden weer ingevuld en op woensdag 7 februari meegegeven naar huis. Het rapport
is een onderdeel van de portfoliomap, die alle kinderen krijgen. In de map zitten ook werkjes die de
kinderen zelf hebben gemaakt in de achterliggende periode.
Het is de bedoeling dat de werkjes in de map blijven zitten en u de map compleet weer meegeeft
naar school.
Op donderdag 8 februari staan de oudergesprekken gepland. Hieronder vindt u het rooster voor deze
gesprekken.
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Maandopening.
Op maandag 5 februari zal groep 3-4-5 de maandopening verzorgen.
De maandopening begint om 13.15 u. en natuurlijk is iedereen daarbij van harte welkom.
Project Techniek.
In februari zullen we gaan werken aan het project ‘Techniek’.
Het is een heel leuk thema, waarover veel te vertellen en te leren is.
We willen daar ook uw hulp bij oproepen.
Hebt u een technisch beroep en wilt u daarover iets op school komen vertellen, of mogen we het
bedrijf waar u werkt bezoeken om daar rond te kijken hoe het allemaal werkt?
Dan horen we dat graag van u en willen we graag met u overleggen wat de mogelijkheden zijn.
Op donderdag 8 maart zullen we het project afsluiten. Hoe en wat? Dat hoort u nog van ons.
Bibliotheek.
Volgende week zal het ruilen van de biebboeken eenmalig op maandagmorgen plaatsvinden i.p.v.
donderdagmorgen.
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Rapportmap.
Begin februari worden de rapporten weer meegegeven. Helaas hebben we nog niet van alle kinderen
de rapportmap terug ontvangen.
Wilt u nog even in uw kast kijken, of de map van uw kind(eren) als terug is naar school?
Vacature directeur.
In de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur zijn
we op dit moment met een geschikte kandidaat in
contact, die naar onze mening heel goed de Ark zal
kunnen gaan leiden. Deze week hopen we wederzijds tot
goede afspraken te kunnen komen.
We hopen u binnenkort hierover meer te kunnen
berichten.
Voorjaarsvakantie.
Dit jaar mogen we al vroeg van de voorjaarsvakantie gaan genieten.
De voorjaarsvakantie staat gepland van maandag 12 tot en met vrijdag 16 februari a.s.
Alvast voor uw agenda.
I.v.m. een studiemiddag van juf Hannelies op donderdag 22 februari a.s. is groep 1-2 op die
donderdagmiddag vrij. Wilt u dit in uw agenda noteren?
Op donderdag 22 maart zullen alle juffen een bezoek brengen aan een school waar de vakgebieden
rekenen, taal en lezen groepsdoorbrekend worden georganiseerd. In kader daarvan zijn alle groepen
die dag vrij.
Bereikbaarheid van de directeur.
Op de onderstaande dagen zal ondergetekende op de Ark aanwezig zijn:
Vrijdag 2 februari
Dinsdagmiddag 6 februari
Woensdagmorgen 7 februari
Donderdagmorgen 8 februari
Dinsdagmiddag 20 februari
Alle data onder voorbehoud.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
A.D. van Ooijen.
De volgende Postduif zal rond dinsdag 20 februari 2018 uitvliegen.
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De muziekschool start de cursus Algemene Muzikale Vorming voor leerlingen van de basisschool.
In het voorjaar van 2018 organiseert Muziekschool van Oranje een cursus Algemene Muzikale
Vorming voor leerlingen (groep 5-8) van de basisschool.
Deze cursus bestaat uit 10 muzieklessen.
De kosten bedragen € 95,- voor een deelnemende leerling.
De lessen worden gegeven in het muzieklokaal van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg.
De lessen worden gehouden op donderdag van 15.45 – 16.30 uur.
De start is donderdag 22 februari.
Inschrijven is nu mogelijk! Stuur een mail naar j.n.p.vandewerken@wvoranje.nl of bel 06-26054660.
Tijdens de lessen maak je kennis met verschillende instrumenten, leer je verschillende liedjes zingen
en ook leer je hoe je muziek kunt lezen en uitvoeren.
Aan het eind is er een presentatie en ontvang je echt een ‘diploma’.
Het is bewezen en écht waar : Muziek maakt je slim!!
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