Aan de ouders,

januari/februari 2018
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___________________________________________
Cito-toetsen
In week 5 en 6 van januari/februari worden alle leerlingen
van groep 2 t/m 8 weer getoetst op spelling,
woordenschat, (begrijpend)lezen en rekenen. Dit gebeurt
met behulp van de CITO-LOVS toetsen. Op deze manier
kunnen we de ontwikkelingen van de leerlingen goed volgen
en weten we of ons onderwijs de beoogde resultaten
oplevert.
Groep 8 doet daarnaast nog een eindtoets in april.

Rapportenavonden
Na de Cito-toetsen houden we op 19 en 20 februari weer
onze rapportenavonden. Alle ouders krijgen via social school
bericht en kunnen zelf hun gesprekken plannen in de
gesprekkenplanner.

Teamdag vrijdag 16 februari
Op vrijdag 16 februari zijn alle leerlingen vrij. Het team van
De Wjukslach gaat zich deze dag bezig houden met het
evalueren van de oude en het maken van de nieuwe
groepsplannen voor rekenen, spelling en lezen.

_________________________________________________________________

Bijdrage schoolfonds en schoolkrant
Ouders/verzorgers worden vriendelijk
verzocht de bijdrage voor het
schoolfonds en de schoolkrant o.v.v.
naam, adres en huisnummer voor 12
februari over te maken op
rekeningnummer NL10RABO0334603315, t.n.v. ouderraad Wjukslach.
Schoolfonds: 1 kind
€ 20,00
2 kinderen € 40,00
3 kinderen € 60,00
Schoolkrant € 5,00

Zwangerschapsverlof juf Nynke
Juf Nynke gaat in de loop van februari met
zwangerschapsverlof
De lessen op donderdag en vrijdag in groep 5 worden
vervangen door juf Jesler.
Dinsdag staat juf Marije voor groep 4 en omdat juf
Jesler op donderdag voor groep 5 staat, gaat juf
Marije naar groep 3.
De IB morgen van juf Marije verhuist van de dinsdagmorgen naar de maandagmorgen.
We hopen dat juf Nynke volop kan genieten van haar verlof en dat ze na de bevalling
snel eens op school komt om de baby te laten bewonderen.

Jan Nijboer.

Data om te onthouden
29-01 t/m 04 -02-2018
29-01 t/m 09-02- 2018
16-02-2018
19 en 20-02 -2018
26-02 t/m 02-03-2018

Nationale voorleesdagen
Toets weken CITO LOVS groep 2 t/m 8.
Alle leerlingen vrij i.v.m. teamdag.
Rapportenavonden
Voorjaarsvakantie

