Nieuwsbrief februari 2018

Beste ouders,
Met het thema werken de groepen 1-4 over ziek zijn en 5-8 over geschiedenis. U heeft vast al de
prachtige foto's van juf Nancy gezien met onze kinderen gekleed als in de gouden eeuw.

De school groeit gestaag. Steeds meer ouders weten de weg naar onze school te vinden. Natuurlijk
vinden we het fijn om de nieuwe kinderen te begroeten op school. Heeft u nog een kind onder de 4 of
kent u iemand in de wijk? Zorg dat de kinderen snel worden ingeschreven, zodat zij verzekerd zijn van
een plaats op LOEP!

We merken dat het moeilijk is om inval te regelen als de leerkracht ziek is, één van de redenen waarom
we gestaakt hebben. Soms zullen de kinderen dan ook verdeeld moeten worden of naar huis gestuurd
worden. Wij proberen dit te voorkomen en rekenen op uw begrip. Het gaat dan natuurlijk net even
anders dan dat ze gewend zijn. Wij sturen nooit kinderen naar huis als ouders niet op de hoogte zijn.

Ik ben sinds januari een dag minder gaan werken. Op deze dag neemt Joke Weerdenburg mijn taken
waar.
Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die op school spelen, kom gerust naar ons toe. Wij staan
zeker open voor feedback.

Binnenkort houden we weer een ouderraadpleging over de schooltijden. Belangrijk dat de ouders van
ALLE kinderen dit invullen en inleveren bij de leerkracht.

Annemieke Jeene
Directeur

Studieweek
De eerste week van de voorjaarsvakantie hebben de leerkrachten een studieweek. Door Meester
Machiel wordt er een dag georganiseerd over onderzoekend leren. Ook worden in deze week de
resultaten van de kinderen bekeken, de rapporten gemaakt en is er overleg hoe de resultaten verbeterd
kunnen worden. Dit laatste is een continu proces. We nemen steeds de tijd om te kijken wat de
resultaten van de kinderen zijn en wat de kinderen nodig hebben om goed vooruit te gaan.

Juffen en meesterdag
Op 9 februari is 's middags de juffen en meesterdag. Wij vieren dan onze verjaardag. De kinderen
mogen hun verkleedkleren meenemen of aandoen.
De ochtend geven wij gewoon les volgens het rooster.

Nieuwbouw
Iedere dinsdag hebben we overleg met de architect, Huub Frencken, over de nieuwbouw. We bespreken
de visie van de school en hoe het gebouw daarbij kan helpen. We krijgen één gebouw voor opvang en
het onderwijs.
Het gaat er heel leuk uitzien en wij kunnen bijna niet wachten tot er gestart wordt met de bouw. Zodra
de tekeningen definitief zijn organiseren we een ouderbijeenkomst, zodat u de plannen kunt zien.

Schoolvereniging
Loep heeft een schoolvereniging. Hierbij kunnen de kinderen sport- en cultuuractiviteiten doen.
Op de website https://sites.google.com/view/schiedamwsvgroenoord leest u meer.

Vakanties en vrije

Gezond eten en trakteren

dagen

Wilt u eraan denken om gezond te trakteren.

2017 / 2018

op prijs als u daar rekening mee houdt.

Het team en veel ouders stellen het

- voorjaarsvakantie
19 februari t/m 2 maart
- studie dag Primo:
7 maart
- paasvakantie
30 maart t/m 2 april
- meivakantie
27 april t/m 11 mei
- pinksterweekend
21 mei
- zomervakantie
12 juli t/m 24 augustus

Klasbord
Klasbord is het medium waarin u kunt lezen
wat
er allemaal speelt in de groep. Vergeet niet
de
app te downloaden en de code aan de juf te
vragen!!
U blijft dan goed op de hoogte!
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