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Nieuwjaarswens
Wij wensen jullie allemaal een goed, gelukkig en gezond 2020 toe!

Welkom
Een hartelijk welkom is er voor Fimme van Aalst uit Makkum. Vanaf maandag 6 januari zit Fimme bij ons
op school in de kleutergroep. De ouders van Fimme hebben een bewuste keus gemaakt voor een kleine
basisschool en kiezen daarom voor onze dorpsschool. We wensen Fimme veel speel- en leerplezier toe
bij juf Anita en juf Fenneke.

Collecte bij het kerstfeest
Bij de uitgang van het kerstfeest op 19 december in de kerk van Exmorra is er een collecte
gehouden. Deze collecte heeft € 75,- opgebracht. De opbrengst van deze collecte gaat naar
Unicef. Unicef zet zich in voor de rechten van het kind. Momenteel doet Unicef veel werk in Syrië,
waar de oorlog voortduurt. Ook zet Unicef zich in voor de miljoenen kinderen op deze
wereld die op de vlucht zijn. Alle gevers hartelijk bedankt voor de bijdrage aan dit goede doel.

Toetsweken
De maanden januari en februari staan in het teken van de Citotoetsen, de rapporten en de gesprekken.
Volgende week starten de leerkrachten met het afnemen van de Citotoetsen. Juf Janna neemt op
woensdag de leestoetsen af. De kinderen komen dan om de beurt bij juf Janna voor een leestekst (Avi)
en/of een leestempotoets (DMT). Na de toetsweken worden de toetsen geanalyseerd en bespreken we
met elkaar de resultaten en het nodige vervolg. Daarvoor hebben we op woensdag 5 februari een
studiedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrij.
In de week voor de voorjaarsvakantie worden de rapportgesprekken gehouden. In groep 7 en 8
verwachten we dat de leerlingen hierbij aanwezig zijn. Jullie ontvangen een rooster met de indeling.
Voor de leerlingen van groep 7 wordt met behulp van de plaatsingswijzer gekeken naar het mogelijke
niveau voor het vervolgonderwijs. Voor de leerlingen van groep 8 zijn er deze laatste keer de
verwijzingsgesprekken. Samen met de ouders, leerling en leerkracht wordt de schoolkeuze voor het
voortgezet onderwijs besproken en bepaald. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdagavond 11
februari. Jullie ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging van meester Age.

Nationale Voorleesdagen
Van 22 januari t/m 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Juf Anita en juf Fenneke besteden daar in
de kleutergroep aandacht aan. Het prentenboek “Moppereend” (Lemniscaat) is uitgeroepen tot
prentenboek van het jaar. In verschillende bibliotheken is in die weken een poppenkastvoorstelling van
dit boek. In de bijlage vinden jullie daar informatie over.

Website
Met ingang van dit nieuwe jaar hebben we een nieuwe website. De site is bereikbaar via:
https://oerdracht.degreiden.nl/. De website van school is een onderdeel van de site van stichting CBO De
Greiden (https://degreiden.nl/) De website is nog in ontwikkeling en zal gaandeweg meer gevuld worden.
De Snypsnaren vinden jullie voortaan ook op de website onder het kopje Nieuws.
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Maandkalender januari-februari 2020

Januari-februari 2020
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

6
Weer naar
school

7

8
Luizencontrole

9

10

11

12

5e Muziekles juf
Jeanette
13
Start Cito
toetsweken

14
Froukje Nauta
komt

15

16

17

18

19

20

21

22
6e Muziekles
van juf
Jeanette

23

24
Einde Cito
toetsweken

25

26

29

30

31

1

2

20.00 uur:
cursus MRGMR
5
Studiedag:
kinderen hele
dag vrij

6

7
1e rapport
mee naar
huis

8

9

13

14

15

16

20

21

22

23

Start Nationale
Voorleesdagen
27

3

10

28
19.30 uur:
Medezeggenschapsraad
20.30 uur:
Ouderraad
4
Froukje Nauta
komt

11
Rapportgesprekken
gr. 1-7
Verwijzingsgesprekken
gr. 8

17
Voorjaarsvakantie

18

12
7e Muziekles
juf Jeanette
Rapportgesprekken
gr. 1-7

19

Om alvast te noteren
28 februari, 6, 13 en 20 maart: schoolschaatsen voor groep 3 t/m 8
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