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Letterdiploma

De kinderen van groep 3 hebben allemaal hun letterdiploma gehaald! Iets om trots op te
zijn. In een relatief korte tijd hebben de kinderen alle letters geleerd. Dit was een
feestje waard. Nadat de kinderen allemaal een lettercircuit hadden doorlopen, samen
met hun ouders of opa’s of oma’s was het tijd voor de uitreiking van de diploma’s.
Gefeliciteerd allemaal!
Nationale voorleesdagen

Voorlezen is heel belangrijk. Door regelmatig voor te lezen zullen kinderen ook zelf
gestimuleerd worden om te gaan lezen. Samen plezier beleven aan een verhaal is een
belangrijke factor in het bevorderen van lezen. De afgelopen dagen hebben leerlingen
van groep 7 verschillende prentenboeken voorgelezen maan de kleuters. Mooi om te zien
hoe iedereen hier plezier aan beleeft.
Rapportgesprekken
Op vrijdag 16 februari gaat het 1 e rapport mee naar huis. De gesprekken hierover zijn
gepland in week 8 (19 t/m 22 februari). En in sommige gevallen ook nog in week 10 (6
maart). U krijgt een uitnodiging van de leerkracht op 9 februari. Vanaf 15.30 uur gaan
de intekenlijsten open.

Studiedagen

Maandag 12 februari hebben wij een studiedag en zijn alle leerlingen vrij. Wij gaan dan
alle CITO resultaten met elkaar bekijken en bespreken.
Op Maandag 5 maart staat nog een studiedag op het programma en zijn alle leerlingen
ook vrij. De voorjaarsvakantie duurt dus nog een dag langer. Op 5 maart gaan wij het
hebben over feedback.
Dergelijke studiedagen zijn voor ons enorm waardevol.

2 nieuwe gezichten
Onze kleutergroepen zijn weer zodanig gegroeid, dat wij gelukkig weer een “derde”
kleutergroep kunnen beginnen. Van maandag, dinsdag en donderdag is Jennifer van Est in

deze groep om met de oudste kleuters te werken en op vrijdag neemt Antoinet Paap het
stokje over. Voor iedereen een mooie oplossing. De ouders van de kinderen in groep 1//2
zijn hier al eerder over ingelicht.
Wij wensen Antoinet en Jennifer een leuke tijd toe op De Octopus.
Broertjes/zusjes inschrijven
Aanmelden nieuwe leerlingen. Om enigszins zicht te hebben op leerlingen die nog gaan
instromen wil ik u vragen om uw kinderen, als deze nog niet zijn ingeschreven, op korte
termijn in te schrijven. Als uw kind 2,5 jaar is en nog niet is ingeschreven is het voor
ons prettig dat het wordt ingeschreven. U kunt een inschrijfformulier vragen bij mij of
bij Marion Happel.
Avond4daagse
Vorige week hebben wij de data van de Avond4daagse doorgekregen. Zet alvast in uw
agenda: van 12 t/m 15 juni Avond4daagse! De organisatoren van de wandeltocht zullen in
april meer informatie geven.

Agenda
Vrijdag 2 februari: Warme truien dag
Maandag 12 februari: Studiedag (alle leerlingen vrij)
Woensdag 14 t/m vrijdag 16 februari: Saskia Jonker afwezig i.v.m. studie

Vrijdag 16 februari: Rapporten mee
Dinsdag 20 en donderdag 22 februari: rapportgesprekken
Maandag 26 februari t/m 2 maart: voorjaarsvakantie
Maandag 5 maart: Studiedag (alle leerlingen vrij)
Met vriendelijke groet, mede namens alle collega’s, Saskia Jonker

