Leesvirus groep 5 tot en met 8
De leerlingen van de bovenbouw doen mee aan het leesvirus-project. Dit in het kader
van het stimuleren van het leesplezier en boekbeleving. Leesvirus draait om tien
mooie, spannende en grappige boeken. De kinderen lezen deze boeken, geven hun
mening, wisselen ervaringen uit en doen mee aan de quiz. De uitslag van de quiz
bepaalt welke groep het meest besmet is! Belangstellenden kunnen een kijkje nemen
op www.leesvirus.nl. Kies een provincie en een gemeente en u kunt rondkijken.
Cito-toetsen Deze en volgende week worden de CITO toetsen van het
leerlingvolgsysteem weer afgenomen. In de komende oudergesprekken zult u
geïnformeerd worden over de resultaten.
Een nieuwe meester op school! Meester Peter Schepel begint aanstaande
donderdag bij ons op school met lesgeven aan groep 6-7-8. Meester Peter heeft zich
inmiddels voorgesteld aan de kinderen. Ik (meester Arjan) begin officieel op 1 februari
als directeur in Farmsum. Ik zal zo spoedig mogelijk laten weten op welke vaste dagen
ik in Wirdum aanwezig ben.
Fusiebesprekingen en ouderavond
De fusiebesprekingen zijn inmiddels gestart, het traject wat we gaan volgen zal
worden toegelicht door de projectleider tijdens de ouderavond die gepland staat op
woensdag 1 februari. Tevens zullen de besturen de intentieverklaringen officieel
tekenen. Binnenkort ontvangt u een officiële uitnodiging.
Medezeggenschapsraad
De MR vergadert in een nieuwe samenstelling: het team wordt vertegenwoordigd
door Claudia Wubbeling en Hilly Brons. De ouders worden vertegenwoordigd door de
heren Lahuis en Wolterman. Dhr. Lahuis heeft de taak van voorzitter op zich genomen.
De agenda’s en verslagen van de mr-vergaderingen zullen ook op de website worden
geplaatst.
Rapportgesprekken
In week 6 zullen de rapportgesprekken over de resultaten van uw kind plaatsvinden.
Zoals gebruikelijk ontvang u hiervoor een uitnodiging. Denkt u er nog even aan om de
rapporten en portfolio’s in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Première film
Op 17 februari zal de film die voor een groot gedeelte op onze school is opgenomen
in première gaan. De locatie is de tramwerkplaats in Winschoten. De leerlingen van de
bovenbouw zullen zich op een projectmatige manier bezighouden met het thema :
“de school van de toekomst”. Op de dag van de première zal er dan een presentatie
worden ingericht van de gemaakte werkstukken. Wordt vervolgd.
Infobulletin op papier
In principe zal dit het laatste informatiebulletin zijn dat wordt afgedrukt op papier.
Mocht u uw e-mail adres nog niet hebben doorgegeven, dan kunt u dat alsnog doen.
Hecht u toch nog aan een papieren versie, of heeft u geen e-mailadres, dan kunt u
een papieren versie aanvragen op school.
Open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs:
Eemsdelta College (fusie Fivelcollege/Ommelandercollege)
19 januari 2012
16.00 -21.00 uur
Havo en atheneum
Pastorielaan 11, Appingedam (gebouw
ommelander college)
Vmbo (met lwo)
Sikkel 3, Delfzijl (gebouw Fivelcollege)
Vmbo kader- en basisberoeps met lwo
Opwierderweg 65 c (gebouw Eelwerd)
Dollard College (locatie Woldendorp)
Woensdag 25 januari 2012 18.30 – 21.00 uur
Burg. Garreltsweg 35, 9946 PM Woldendorp
Open huis avond voor ouders en leerlingen groep 8
Groene School Winsum
Woensdag 25 januari 2012 open dag (alle afdelingen)
(www.groeneschoolwinsum.nl)
22 februari : doe-middag voor leerlingen groep 8

AGENDA MAAND Januari:

Belangrijke data:
24-01
01-02

Luizencontrole
Ouderavond
Intentiebesluit
06/07-02 rapportgesprekken
17-02
première film
10-03
Oud papier
22-03
Schoolvoetbal Leek

Kookouders gevraagd:
We willen weer gaan koken op de
vrijdagmorgen, wilt u samen met
de kinderen een recept uitwerken,
dan kunt u zich opgeven bij juf Hilly
of meester Stephan.

