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BEKEKENROOI 7
Schooljaar 2018-2019
Kalender
18 januari
18 januari
21 januari
24 januari
1 februari

Kleutervrije vrijdag
Plankenkoorts groep 5-6-8, start om 13.45u
Studiedag team, alle kinderen hebben vrij
Open dag Brede School
Kleutervrije vrijdag

De start van 2019!
Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
Na een heerlijke vakantie gaat in iedere klas opnieuw aandacht uit naar de
gedragsverwachtingen van de school. Het stellen van duidelijke verwachtingen resulteert
in een fijne en veilige groepssfeer. Dit zijn de gedragsverwachtingen van OBS Ekenrooi:

Zorgen voor jezelf..
We laten de beste versie
van onszelf zien!

Zorgen voor een ander..
We werken en
leren samen!

Zorgen voor de omgeving..
We zijn zuinig op alles
om ons heen!

Werken aan een fijne sfeer in op school vinden wij erg belangrijk! Dagelijks worden in de
klassen energizers ingezet. Ook wordt veel gewerkt met coöperatieve werkvormen en
groepsvormende spelletjes.
Toetsperiode
De komende weken worden er in alle groepen, m.u.v. groep 8, toetsen afgenomen.
We willen u vragen om de komende periode er extra alert op te zijn om in de ochtenduren
geen afspraken te plannen waardoor uw kind later op school is.
Sommige kinderen vinden de CITO-toetsen erg spannend. Wij vertellen de kinderen altijd
dat je alleen je best kan doen voor toetsen, natuurlijk kan het daarbij helpen als je op tijd
naar bed gaat en weer uitgerust naar school gaat.

Nieuwe trap
Sinds een aantal weken hebben we een heuse rekentrap!
Op de ene trap staan getallenrijen en tafeltjes. Op de andere trap staan procenten, breuken
en decimalen. Door de trap op te lopen, leren de kinderen ook nog eens rekenen.
Bewegend leren!

Open dag
Zegt het voor, zegt het voort!

Best ouder(s),
Allereerst willen u namens heel Kinderstralen een gelukkig en gezond 2019 toewensen.
Wij willen in 2019 meer activiteiten aanbieden en de huidige overblijfmedewerkers krijgen diverse
trainingen op pedagogisch gebied (hierover later meer info).
Hans Peeters van Spelwijzers.nl is gestart met het begeleiden van activiteiten op het schoolplein
tijdens de TSO maar ook Iris Soute zal deze week starten met het introduceren van Picoo tijdens de
TSO. Picoo combineert op een unieke manier waar kinderen van houden: interactieve technologie en
actief spelen, voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.picoo.com. Er volgen nog meer
activiteiten dit jaar en hierover ontvangt u op een later tijdstip een overzicht. Kortom we gaan vol
aan de slag en hebben er ook dit jaar heel veel zin in om uw kinderen een plezierige overblijf te
geven.

