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Thema de Noord en Zuidpool OB-3

In deze Nieuwsbrief

Nieuws van de directie over het portfolio. Wat korte nieuwtjes en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Op 1 1 februari komt het portfolio van uw kind weer mee
naar huis.
In het portfolio kunt u de o
 ntwikkeling van uw kind
zien.. Het portfolio is een map met groeidocumenten
van uw kind en het is de bedoeling dat uw kind (vanaf
groep 3) de map aan u kan toelichten en uitleggen. Dit
is een l eerproces, waaraan we komend schooljaar
specifiek aandacht besteden. We zijn dus lerend met
elkaar in deze. .
We hebben hierom een nieuw voorwoord geschreven,
waarin de opzet en het doel van de het portfolio helder
wordt omschreven. Lees dit voorwoord aub samen met
uw kind door, voordat u de verdere inhoud samen
verkent en bespreekt
Het portfolio bestaat uit verschillende onderdelen, te
weten:
● Informatie algemeen (hier zit het nieuwe
voorwoord),
● Dit ben ik,
● Dit vind ik,
● Dit kan ik en
● Dit wil ik.
Bij alle onderdelen zit nieuwe informatie van dit
schooljaar. Om een verschil te maken met het
voorgaande schooljaar zit er tussen vorig en dit
schooljaar e
 en gekleurd blad met schooljaar
2018-2019. De inhoud daarachter is van het voorgaande
jaar. De inhoud ervoor is dus van dit schooljaar.
Neem ook echt even de tijd voor het bestuderen van de
portfoliomap, wees nieuwsgierig en stel vragen erover
op samen met uw kind, zodat jullie deze kunnen stellen
tijdens het voortgangsgesprek. h
 alf februari 2020.
Vanaf eind volgende week komt er via de Parro-app
een uitnodiging voor het maken van de afspraak voor
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de voortgangsgesprekken.. Dit geldt voor alle groepen.
Voor de ouders en de kinderen van groep 8 z ijn dit de
adviesgesprekken.. Deze ouders en kinderen ontvangen
hiervoor nog wat extra belangrijke documenten ter
voorbereiding.
Ik wens u een fijne week en weekend toe.
Met vriendelijke groet,
Marjon Griffioen,
directeur

Agenda

SCHOOLJAAR 2019-2020
V
 r 17 januari 2020
● Workshopronde 5.2 (kort)
● GIPS-project groep 8 (middag)
Ma 20 januari 2020
● Programmeer week ( alle groepen)
● Kunstmenu: Alleen op de wereld ( BB-5; middag)
V
 r 24 januari 2020
● Workshopronde 6.1 (lang)
Ma 27 januari 2020
● Mararaad (13:00-14:00 u)
D
 o 30 januari 2020
● Stakingsdag 1
V
 r 31 januari 2020
● Stakingsdag 2

16 januari 2020

Trefwoord
Thema: Gelukwensen Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld.

Passend bij TLIM g
 ewoonte 5
 ; Eerst begrijpen, dan begrepen worden
BIJBELVERHALEN
● KB:  Vier echte vrienden (Marcus 2, 1-12); Manja helpt Razi (Marcus 3, 1-6).
● OB:  Een verhaal over vogels en bloemen (Lucas 12, 22-34); Gefeliciteerd! (Matteüs 5, 1-10).
● BB: : Z
 orgen (Lucas 12, 22-34); Jij deugt tenminste… (Matteüs 5, 1-10).

Bedankt !
Voor de kerstvakantie hebben alle leerlingen een
kerstkaart gekleurd voor het ouderenfonds. 150
eenzame ouderen hebben van onze leerlingen een
kerstkaart ontvangen. Inmiddels hebben wij ook
post terug ontvangen.
Op de website van het ouderenfonds kunt u zich
aanmelden als schrijfmaatje.
https://www.ouderenfonds.nl/schrijfmaatje

Zij-instroom opleiding leerkracht basisonderwijs
Voel jij je verantwoordelijk voor de toekomst van onze kinderen en wil je hier een substantiële bijdrage
aanleveren dan ben jij de zij instromer die we zoeken!
In het Groene Hart (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Gouda, Zoetermeer e.o.) slaan de primair onderwijs besturen de
handen ineen door gezamenlijk een incompany zij-instroom opleiding a
 an te bieden.
Als zij-instromer sta je direct, met begeleiding, voor de groep en krijg je gedurende twee jaar de benodigde
opleiding aangeboden door de aangesloten besturen in samenwerking met de Hogeschool Leiden.
Om in aanmerking te komen voor deze opleiding beschik je in elk geval over een afgeronde bacheloropleiding.
Wil je meer weten over het traject en de te nemen stappen kom dan naar onze i nformatieavond op woensdag 22
januari a.s. van 19.30 uur – 21.30 uur bij Vergadercentrum Alphen, Prinses Marijkestraat 20, 2404 BC Alphen aan
den Rijn.
Aanmelden: Stuur een mail naar info@rtccella onder vermelding van ‘voorlichting zij-instroom’.

Wasouders
Komende periode:
Graag de was op donderdagmiddag ophalen in de keuken. Alvast bedankt!
Onderling wisselen kan uiteraard, als de was maar opgehaald wordt.
●

16 januari: Gerda v/d Pijl

●

29 januari: Angelique Laan

●

23 januari: Wilma Offerman

●

6 februari: Angelique Koornstra
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