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SiS-regels
Zoals u van ons inmiddels gewend bent, volgen nu de SiS-regels voor de
komende weken:
Onderbouw:
We helpen elkaar.
Wil je iets lenen, vraag het netjes.

Midden- en bovenbouw:

We helpen elkaar.
Als we iets willen lenen van een ander, vragen we dat.

Studiedag
Aanstaande maandag is er voor het gehele team een studiedag gepland. Alle
kinderen zijn deze dag vrij.

Voor de agenda:
- 5 februari
Studiedag team, kinderen
allemaal vrij
- 16 februari
Rapport mee
- 19 – 22 februari
Rapportbesprekingen/
Adviesgesprekken
- 18 april
Bags2School

Valentijnsontbijt
Op woensdag 14 februari krijgen de kinderen een Valentijnsontbijt van de
ouderraad. We hopen dat heel veel kinderen deze dag iets roods aantrekken.
Voor bestek, borden en bekers hoeft u niet te zorgen.
Deze ochtend staat in het teken van lief zijn voor elkaar.
We hopen op een gezellig ontbijt.

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 voorjaarsvakantie begint de verbouwing tot het IKC. Hiervoor wordt het oude groep 8 lokaal
verbouwd tot een Kinderdagverblijf. Verder zal in de grote hal een Crea-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.
De tekeningen hangen in de school bij de ingang van de kleuters en bij de hoofdingang. Wij vinden
het er erg mooi uitzien, maar komt u vooral kijken.
1ste woensdag van de maand
Aanstaande woensdag is het weer de eerste woensdag van de maand. U bent van harte welkom om
een kijkje te nemen in de groep(en) van uw kind(eren). Er is van alles te zien, knutsels, projectwerk
en in groep 8 vulkanen en bergen (maquette). Verder zullen ook de tekeningen en 3D-foto’s voor de
kinderopvang en de BSO te zien zijn in de hal en bij de ingang van de kleutergroep.
We hopen op een grote opkomst.
Cito
Alle toetsen zijn weer afgenomen, enkele kinderen die ziek zijn geweest zijn moeten nog een of
meerdere toetsen inhalen. In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen wat onze resultaten zijn, die wij
dan houden naast de Inspectienormen. Natuurlijk kunt u in het rapport van uw kind(eren) de
resultaten van uw kind zien.
Crea zolder

Volgende nieuwsbrief:
15 februari 2018

odbs Onder de Wieken
Achterstraat 5
3264 AB Nieuw-Beijerland
Tel. 0186-692208
directie@odbsonderdewieken.nl

