Zonnebrief schooljaar 2019-2020

Zonnebrief:
14 november 2019
Beste ouders van de Zonnewijzer,
Wat fijn dat ik vandaag al met een aantal ouders heb kunnen spreken over mijn aanstaande
vertrek. De komende weken staat mijn deur voor u open. Ondertussen gaat alles gewoon
door. In deze Zonnebrief wat informatie over de studiedag, de Sopweek en de sponsorloop.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Annemarie
Agenda
Maandag 18-11:
Dinsdag 19-11:
Woensdag 20-11:
Donderdag 21-11:
Vrijdag 22-11:

Annemarie aanwezig, vandaag communicatie over nieuwe directie
Annemarie aanwezig + OV-vergadering 19.45 uur
Studiedag, alle leerlingen vrij
Annemarie aanwezig
Sponsorloop Kerstactie

Maandag 25-11:
Dinsdag 26-11:
Woensdag 27-11:
Donderdag 28-11:
Vrijdag 29-11:

Annemarie aanwezig
Annemarie aanwezig
Annemarie aanwezig + uitleg voor pleinwachten: 11.30 uur
Annemarie aanwezig, Zonnebrief
Theateruurtje groep 1/2a, 11.15 uur

Studiedag
Op woensdag 20 november staat een studiedag gepland. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Wij gaan die dag op school aan de slag met de methode Staal, na een aantal weken te
hebben gewerkt met deze methode is het belangrijk om ervoor te zorgen dat we hem ook
allemaal op dezelfde manier gebruiken. Dit soort zaken zijn belangrijk om vast te leggen.
Ook zullen we deze dag aan de slag gaan met een voorlichting en instructie over de
leesmethode die we onlangs hebben aangeschaft. Deze methode heet Estafette en door de
lessen uit deze methode werken de leerlingen aan hun leesvaardigheden en –niveau. Het is
prachtig materiaal dat binnenkort in de klassen geïntroduceerd zal worden.
De kleuterjuffen zullen deze woensdag op een andere basisschool wat kringen gaan
observeren. Het is altijd zinvol om bij collega`s te kijken en op deze manier geïnspireerd te
raken en van elkaar te leren. Kortom, een volle maar zinvolle dag.
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Sopweek

Op de bar in de keuken ligt een rooster voor de komende Sopweek, deze vindt van
maandag 25 november t/m vrijdag 29 november plaats.
Verschillende ouders hebben zich ingeschreven voor een bepaald onderdeel. U
bepaalt bij veel onderdelen zelf wanneer u het schoonmaakt, dit kan bijvoorbeeld ook
om 9.00 uur `s ochtends zijn als u dat uitkomt. De klaslokalen zijn alleen na schooltijd
schoon te maken. Het is fijn als u zelf wat schoonmaakmateriaal meeneemt. Wij
hebben maar beperkte middelen. Alvast enorm bedankt!
Sponsorloop Kerstactie

Dit jaar is er door de oudercommissie gekozen voor een sponsorloop. Hiermee wordt
geld opgehaald voor de Dorpsboerderij aan de Wisentweg. Op maandag 18
november zullen de kinderen worden geïnformeerd door een medewerker van de
zorgboerderij. Op vrijdag 22 november zullen er medewerkers aanwezig zijn om de
leerlingen aan te moedigen. Via Parro ontvangt u nadere informatie.

