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SiS-regels
Zoals u van ons inmiddels gewend bent volgen nu de SiS-regels voor de
komende weken:
Onderbouw:
Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.

Midden- en bovenbouw:

We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt.
We luisteren naar elkaar.

Wensboom
Van de Rotaryclub hebben wij een wensboom in de grote hal staan. U kunt op
de kaartjes een wens doen, niet de kinderen. U dient duidelijk te omschrijven
voor wie u een wens doet en waarom. Dit kan uzelf zijn, uw familie, uw buren of
andere bekenden. Een paar van deze wensen zullen worden uitgevoerd. De
boom staat nu nog in de hal.

Voor de agenda:
- 5 februari
Studiedag team, kinderen
allemaal vrij
- 16 februari
Rapport mee
- 18 april
Bags2School

Cito-afname
De maanden januari en begin februari staan in het teken van de Cito-toetsen.
Groep 2 gaan Taal en Rekenen voor kleuters maken. Groep 3 t/m 8 gaan
Spelling, Rekenen, Begrijpend lezen en Technisch lezen doen. Het is heel fijn als
de kinderen goed uitgerust op school aankomen, zodat ze geconcentreerd hun
toetsen kunnen maken.
Rapport
Op vrijdag 16 februari krijgen alle kinderen, die langer dan 3 maanden op school
zitten een rapport mee. Dit rapport wordt in de week erna besproken. Hierover
ontvangt u nog een aparte brief. In groep 8 worden dan de adviesgesprekken
gehouden voor de stap naar het voortgezet onderwijs.
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Integraal Kind Centrum (IKC)
In de voorjaarsvergadering begint de verbouwing tot een IKC. Hiervoor wordt het oude groep 8
lokaal verbouwd tot een Kinderdagverblijf. Verder zal in de grote hal een BSO-zolder worden
gemaakt, wordt de overblijfkeuken verbouwd en komt er in de grote hal een nieuw magazijn. De
laatste verbouwing zal in de meivakantie worden gedaan.
De verwachting is dat het IKC half maart zijn deuren zal openen.
Voorafgaand aan de verbouwing zijn al drie leuke workshops gepland. Karate, Graffiti en Sieraden
maken. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, de minimale inschrijving is gehaald voor alle drie de
workshops. Indien u uw kind nog wilt opgeven, dan is dit mogelijk via:
directie@odbsonderdewieken.nl
Groep 8
Op 25 januari gaat groep 8 naar proeflessen op het Hoeksch Lyceum. Ze vertrekken om 11.35 uur en
zijn rond 16.00 uur terug.
8 Februari gaat groep 8 weer naar het Hoeksch voor een Science- en Klimles. Dit gebeurt allemaal in
de middag,
Dan is het verkeersexamen (praktisch en theoretisch) op 5 april. Er zijn hiervoor nog wat ouders
nodig.
Als laatste staat 28 mei op het programma met een voorstelling in Oud-Beijerland.
Dalton
Momenteel zijn wij onze kernwaarden aan het bespreken en we willen hiervan mooie posters maken
met foto’s, die wij in het gebouw kunnen hangen.
Verder is het team bezig om met elkaar (samenwerken) het daltonwerkboek aan te passen.
Tijdens de lessen wordt er steeds meer gereflecteerd en werkt groep 5/6 met een doelenbord voor
rekenen. Hiervoor worden de toetsen, die normaal aan het eind van een periode afgenomen worden
naar het begin gezet. Hierdoor hoeven we niet meer klakkeloos de methode te volgen, maar kunnen
we kinderen helpen met instructie en uitleg op maat.
Studiedag
Op 5 februari is er een studiedag voor het gehele team. Alle kinderen zijn die dag vrij. Deze studiedag
staat in de schoolgids vermeld.
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