14 en 16 februari
23 februari
24 februari
27 februari t/m 3
maart
10 maart

10 minutengesprekken
Eindpresentatie MIK groep 5
Studiedag; leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
NL Doet

Emoji-Disco
Even wat sfeerbeelden van een geslaagde
schoolbrede Emoji-disco! Op dit moment
staan de jongens en meiden van groep 6 t/m
8 te swingen. Organiserende ouders en
vrijwilligers: hartelijk dank voor al jullie werk!

Invoering ouderportaal Parnassys
Als het goed is heeft u een mail ontvangen
van Parnassys waarmee u kunt inloggen in
het ouderportaal. Mocht dit niet het geval
zijn, dan horen we dat graag!
Op dit moment is er in het ouderportaal nog
niet veel meer te zien dan NAW gegevens van
u en uw kind(eren). Ziet u iets wat niet klopt?
Dan kunt u dit zelf aanpassen. Wij ontvangen
dan een mail, waarmee we de aanpassingen
kunnen bevestigen. Op die manier houden
we het systeem up-to-date.
Als deze ‘basis’ op orde is hopen we snel te
kunnen uitbreiden naar meerdere functies,
zoals het inzien van toetsgegevens.
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10 minuten gesprekken

Een boek voor maar €2,=

Volgende week staan de 10 minuten
gesprekken gepland op 14 en 16 februari. Als
ouder heeft u zich hier zelf voor kunnen
inschrijven op de lijsten die in de hal lagen.
Bijna iedereen heeft dit gedaan, dank
daarvoor! Heeft u zich nog niet
ingeschreven? Dan het verzoek om dit alsnog
even te (laten) doen. Als de lijsten niet meer
in de hal liggen, dan kunt u deze bij het lokaal
van uw kind(eren) vinden..

Vanaf 10 februari is bij alle boekhandels in
Nederland het boek Achtste-groepers huilen
niet van Jacques Vriens te koop. Dit boek
wordt aangeboden binnen het landelijke
project: Geef mij maar een boek! om lezen te
promoten en alle kinderen de kans te geven
hun boekenplank te vullen.

Uiteraard zijn wij nieuwsgierig hoe deze
manier van plannen u bevallen is. Input
zullen wij meenemen bij onze evaluatie. Uw
feedback kunt u tijdens het gesprek
aangeven, of sturen naar
administratie.moespot@opo-r.nl

Groepsindeling extra kleutergroep
Al vanaf het begin van het schooljaar is
bekend dat wij na de voorjaarsvakantie een
extra kleutergroep willen starten. Met de
betrokken ouders hebben we een poosje
geleden daarom gesproken over de meest
geschikte verdeling. Als school hebben we er
uiteindelijk voor gekozen om, op basis van
alle argumenten, er twee groepen 1/2 van te
maken. Het meest doorslaggevende
argument hiervoor is de rust die we hiermee
kunnen creëren. De groepen kunnen qua
grootte en zorg verdeeld worden, waarbij er
ook rekening gehouden wordt met dynamiek
en interactie.
Alle ouders van deze groep hebben hier
vorige week bericht over gehad.
Ondertussen zijn we op zoek gegaan naar
een juf of meester voor deze groep. We
hebben veel reacties gehad op onze vacature
en gaan aankomende week met kandidaten
in gesprek die we aan de hand van de brieven
hebben geselecteerd. Als alles volgens
planning verloopt zal de nieuwe juf/meester
al vanaf 20 februari meedraaien met de
huidige groep!
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NL Doet
Op vrijdag 10 maart doen wij als school weer
mee aan de grootste vrijwilligersactie van
Nederland: NLDoet!
De leerlingen hebben via de leerlingenraad
aangegeven graag belijningen te willen op
het plein ter ondersteuning van hun
activiteiten. Daarnaast hebben wij in school
ook een groot aantal (schilder)klussen om de
school attractiever en uitdagender te maken.
Vorig jaar bleek een zaterdag niet zo geschikt
te zijn gezien de opkomst. Daarom gaan we
nu aan de slag op vrijdag; komt u ons ook
helpen? (Dit kan ook onder schooltijd, of
voor een uurtje..)
Aanmelden kan HIER

W4Kangoeroewedstrijd
Vandaag hebben alle ouders van groep 3 tot
en met groep 8 een mail gehad over
mogelijkheid tot deelname aan de
W4Kangoeroewedstrijd! Dit is een jaarlijks
terugkerende reken- en wiskundewedstrijd
gehouden in ruim 60 landen (met ruim 6,5
miljoen deelnemers!)
De Kangoeroewedstrijd heeft als doel de
leerlingen te laten ervaren dat wiskunde heel
leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op
zijn eigen niveau.
De wedstrijd wordt gehouden op donderdag
16 maart.
Kosten zijn 3 euro per individuele
deelnemer en 5 euro per duo.
Inschrijven kan bij de leerkracht van uw kind
t/m vrijdag 17 februari. Graag bij
inschrijving gelijk het geld inleveren.
Meer over deze wedstrijd en oefenstof kunt
u vinden op:
www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
www.moespot-

