Week 50
10 december
20 december
21 december
07 januari
11 januari
25 januari
20 februari
22 februari
8 maart
10 april

2018-2019

Spreekuur Jeugdverpleegkundige
Kerstviering (Vanaf nu om en om wo en do in combinatie met
Zandberg. Dit jaar op de donderdag.)
Start Kerstvakantie (Kinderen hebben deze dag geen school.)
Team maakt de school vakantie-klaar en voorbereiding start.
Nieuwjaarsreceptie om 08.30 uur met ouders en kinderen
Hoofdluiscontrole
OPEN PODIUM 08.45 uur: ouders zijn altijd welkom
Meester en Juffen dag
OPEN PODIUM 08.45 uur: ouders zijn altijd welkom
Hoofdluiscontrole
Schoolfotograaf

Sint was er met slaap-pieten
We hebben met zijn alleen een stemmige Sint gevierd. Surprises, een mooie hal, snrukende
Pieten in een tent, …… Dank Sint en Pieten, Leyla, Chantal en Hester.
Nieuwjaarsreceptie
Maandag 7 januari 2019 willen we met de kinderen en ouders een mooie start maken in het
nieuwe jaar. Om half negen is iedereen welkom in de hal om onze traditionele toost uit te
brengen op 2019.
Ouderkring onderbouw
De ouderkring van de onderbouw van a.s. maandag 10 december gaat niet door. Wij hebben
te weinig aanmeldingen gekregen in deze drukke periode en hopen dat er op een later te
noemen tijdstip meer animo is voor zo’n avond. Het onderwerp zal zijn: De doorgaande
leerlijn van het jonge kind en de brede basisontwikkeling.
En na de sfeervolle periode van Sint kijken we al weer uit naar de kerstdagen.
Hulp gevraagd
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Kerstviering 2018
Donderdag 20 december vieren we met elkaar het komende kerstfeest. De werkgroep
bestaande uit: Bouchra, Eva, Bo en Sonja (ouderraad en team) hebben een leuk
programma voorbereid:
De kinderen worden donderdag 20 december om 17.15 uur in feestelijke kleding op school
verwacht. We starten de avond met een spetterend Open Podium in kerst stijl in de hal. Om
18:00 uur start het diner. Leerkrachten dineren met de kinderen in hun lokaal. Zorg je ervoor
dat je woensdag 19 december een bord, beker en bestek, graag voorzien van naam en alles
in een plastic tas, meegeeft naar school.
Iedereen is van harte welkom om te komen en een drankje en hapje te nuttigen in ons
kerstcafé. Rond 19.30 uur is het feest afgelopen en kunnen alle kinderen weer mee naar
huis.
De kinderen van de onderbouw en de middenbouw worden opgehaald in de klas. De
kinderen van de bovenbouw maken met hun ouders een afspraak of ze zelfstandig naar huis
gaan, of worden opgehaald.
Zonder lekkere hapjes, is er natuurlijk geen kerstdiner! In de hal hangt een inschrijflijst waar
je kan aangeven welk hapje je wil maken. De gerechten kun je 20 december na 15:00 of om
17:15 uur meebrengen.
Programma 20 december
17:15 kinderen verzamelen in de klas
17:30 start open podium
19:00 dessert
19:30 naar huis

Typetuin voor 6 t/m 8,
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de typecursus van de Typetuin.
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 2 januari en
ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder
fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten
door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat
kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi,
leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een
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professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op
zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor
ieder kind anders.
TIP: Doe hier mee met onze online quiz over het belang van leren typen en win het
cursusgeld terug.
Startdatum: maandag 11 maart 2019
Lestijd: 16:00 tot 17:00 uur
Leslocatie: Afhankelijk van de aanmedlingen per locatie, of De Zandberg, of de
Lange Voren.
•
•
•
•
•
•
•
•

De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Korting voor snelle beslissers
Schrijf jouw kind(eren) in voor 2 januari en ontvang €25,- korting.
Je betaalt dan €150,- in plaats van €175,-.
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op
“aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin
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Vakantierooster 2018-2019
Kerstvakantie
21-12-2018 t/m 4-1-2019
Voorjaarsvakantie 25-2-2019 t/m 1-3-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
19-4-2019 en 22-4-2019
Meivakantie
23-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart
30-5-2019 en 31-5-2019
Studiedag
05-06-2019 Geen school voor alle kinderen.
Pinkstervakantie
10-6-2019
Zomervakantie
22-7-2019 t/m 30-8-2019
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