MAANDINFO
Ma. 21 jan. t/m vr. 1 feb.
Woe. 23 jan. t/m za. 2 feb.
Woensdag 31 januari
Woensdag 6 februari
Maandag 11 februari
Woensdag 13 februari
Woe. 13 en 20 feb. en 6 maart
Do. 14 en 21 feb. en 7 maart
Vrijdag 15 februari
Di. 19 en do. 21 februari

24 januari 2019

Afname Cito M-toetsen
Nationale voorleesdagen
Schaaktoernooi van 13.30-17.00 uur
Soroptimist filmfestival voor groep 7 en 8
Studiedag leeropbrengsten. Alle leerlingen zijn vrij.
Start schoolzwemmen voor groep 3-4
Expressie circuit voor groep 5 t/m 8
Expressie circuit voor groep 1 t/m 4
Rapport mee
10 minutengesprekken

~ Schoolnieuws ~
Nationale voorleesdagen
Woensdag 23 januari heeft De Moespot meegedaan met de
start van de Nationale Voorleesdagen. De leerlingen werden
voorgelezen door een medewerker van het dierenasiel en de
dierenambulance. Ook hebben ze nog van alles verteld over
hun werk. Het was een leuke en leerzame ochtend voor de
leerlingen!

Schaken
Het jaarlijkse schoolschaaktoernooi is op woensdagmiddag
31 januari wederom in de hal van onze school. Er zijn 20
teams aangemeld voor het Burgerweeshuis-Schaaktoernooi
2018; onze school doet mee met twee teams.
De aanvang is om 13.30 uur en de prijsuitreiking zal rond
17.00 uur zijn.
We wensen onze teams veel plezier en succes!

Schoolzwemmen
Met behulp van subsidie van de gemeente kunnen wij ook dit jaar weer met de leerlingen van groep
3-4 gaan zwemmen. De zwemlessen starten op woensdag 13 februari en zijn van 11.00 uur tot 12.00
uur. We wensen de leerlingen van groep 3-4 veel zwemplezier toe!

Expressie circuit
In februari starten we weer met een nieuwe ronde van ons ‘expressie circuit’. Leerlingen kunnen zich
hierbij inschrijven voor een expressie-onderwerp, waarbij de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 bij elkaar
ingedeeld worden. Er wordt dan dus groepsdoorbroken gewerkt. De vorige ronde was wat ons
betreft geslaagd. Natuurlijk hopen we het deze ronde minimaal net zo goed te laten verlopen.
Hiervoor hebben we echter wel hulp nodig!
Vanwege de zwemles van groep 3-4 gaan we deze ronde met groep 1 t/m 4 naar de donderdag toe
voor het expressie circuit. Voor groep 5 t/m 8 blijft het gewoon op de woensdag.
Dus voor deze ronde zijn we op zoek naar hulp op de woensdag en donderdag.
Het gaat om de volgende momenten:
- Woensdag 13 en 20 februari en 6 maart voor groep 5 t/m 8 van 10.45-11.45 uur.
- Donderdag 14 en 21 februari en 7 maart voor groep 1 t/m 4 van 13.00-14.00 uur.
Wilt u op deze momenten ons helpen om een activiteit te begeleiden? Wij zorgen ervoor dat alles
klaar staat, zodat u alleen hoeft te ondersteunen. Het is dus geen pre om super creatief te zijn. Ziet u
dit zitten, dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkrachten. Alvast bedankt hiervoor.

Bezoek van het Soroptimist filmfestival
Op woensdag 6 februari bezoeken de groepen 7 en 8 het filmfestival in de Agnietenhof. De
kinderraad van Tiel heeft gekozen voor het thema klimaat & milieu en de film operation arctic. voor
meer informatie zie http://professionals.jeugdfilm.be/film/operation-arctic.
De leerlingen vertrekken om 10.00 uur van school en zijn om 13.00 uur op school terug. Alle
leerlingen moeten een fiets meenemen.

Studiedag leeropbrengsten
Maandag 11 februari zijn alle leerlingen vrij. Deze dag gaan wij als team ons onder andere buigen
over alle leerresultaten die zijn behaald tijdens de afgelopen Cito afname. Alleen het niveau wat
gemiddeld per groep wordt behaald is namelijk niet interessant. Wij willen analyseren hoe dit tot
stand is gekomen; wat is het aanbod geweest en hoeveel is daarvan blijven hangen. Is het niveau
gelijk gebleven, gezakt of gestegen en zegt dit iets over de groep of ons onderwijs? En zo stellen wij
ons die dag nog tal van vragen. Op basis van de conclusies zetten we weer gerichte acties uit om op
die manier ons onderwijs te blijven ontwikkelen.

Rapport mee
Vrijdag 15 februari krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis!

~ Overig nieuws ~

29 januari 2019
Zinder 19.30 –
21.30 u
Cursuscode:
Lezi006Tl65

Prijs € 7,50

LEZING
HET HOOGSENSITIEVE KIND
Tijdens deze lezing wordt verteld over de (mooie) eigenschap
hoogsensitiviteit. Wat is het en hoe herken je het?
Over prikkels en de verwerking daarvan, kwaliteiten en valkuilen,
herkennen en reduceren van stress, zintuigen, beelddenken en
positief communiceren. Na de lezing kunt u beter plaatsen waar
bepaald gedrag, reacties en emoties van uw kind vandaan komen.
Wellicht ontdekt u dat het ook over u gaat. De appel valt tenslotte
niet ver van de boom….
Maaike Seesink is coach voor
hoogsensitieve prikkelgevoelige kinderen.
Zij biedt ondersteuning aan kinderen en hun
ouders bij vragen rond hoogsensitiviteit. Zij
heeft haar praktijk Stamp en Co in Tiel.

Locatie: Zinder
Rechtbankstraat 1
4001 JR Tiel
Inschrijven doet u
via onze website:
www.vuwestbetu
we.nl
Het volledige voorjaars
programma van
Volksuniversiteit West
Betuwe kunt u op de
website zien.
Op al onze activiteiten
zijn de algemene
voorwaarden van
toepassing! Zie website.

VOLKSUNIVERSITEIT
WEST BETUWE
Herenstraat 29
4101 BR Culemborg
 0345 - 650310
www.vuwestbetuwe.nl
Ma-, di-, do- en vrij-ochtend
09.30 – 12.00 uur

