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B6-4ALL (basics for all)

Elke periode in het schooljaar staat er een regel centraal. In de eerste weken hebben wij wekelijks een nieuwe
regel geoefend. Deze regel wordt door middel van voorbeeldlessen aan de kinderen uitgelegd. Vanaf nu staat
er iedere 4 weken een nieuwe regel centraal. De komende periode staat de volgende regel centraal:
“Als het pauze is, pak je jouw jas en loop je meteen naar buiten.”
Rapportgesprekken
De tijd vliegt voorbij en we zitten dan ook alweer op de helft van het schooljaar. Zoals elk jaar krijgen de
kinderen dus allemaal weer hun eerste rapport mee. Het rapport wordt meegegeven op vrijdag 8 februari.
Kijkt u rustig in het weekend het rapport door met uw kind(eren).
Na het weekend, in de week van 11 februari, vinden de gesprekken plaats over dit rapport. Denkt u daarbij nog
even aan het volgende:
1. U heeft zichzelf in kunnen schrijven via Parro. Als u dit nog niet had gedaan dan
heeft de groepsleerkracht dit voor u gedaan. Kijkt u dus nog even goed op Parro
wanneer uw gesprek gepland staat.
2. Vanaf groep 6 verwachten wij dat de kinderen zelf ook aanwezig zijn bij het
gesprek.
Afhaalpunten bibliotheek
Uw boeken bijna thuisbezorgd!
Houdt u van lezen maar is de Bibliotheek te ver weg of lastig om er te komen? Bibliotheek Almelo maakt
het u makkelijk: afhaalpunten!
Op verschillende locaties kunt u boeken afhalen en / of inleveren. Reserveren vanuit huis op elk moment
van de dag en de boeken worden zo spoedig mogelijk bezorgd op de door u gekozen locatie.
Hoe werkt het:
• Reserveer elk boek dat u wenst via www.bibliotheekalmelo.nl
• Vul bij het afhaalpunt uw favoriete locatie in
• Het boek bezorgen wij bij het gekozen afhaalpunt
• U haalt het boek uit de Bibliotheekboekenkast
• Het boek is al geleend op uw bibliotheekpas
• Inleveren van alle geleende boeken is mogelijk
Op Parro staat een lijst met daarop alle mogelijke afhaalpunten in Almelo.
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Scoor een boek
In samenwerking met de bibliotheek van Almelo en Heracles
zijn we vandaag begonnen met het leesproject ‘scoor een
boek’. De kinderen van groep 5 en 6 kunnen scoren door
boeken te lezen. In de klas hangt een opstelling waar de
gelezen boeken op komen. Ook voor thuis hebben deze
kinderen een leuke poster meegekregen. Deze poster kunnen
ze volmaken door leuke leesactiviteiten met het gezin te
doen. Met een volle poster kun je zelf kaarten voor een
wedstrijd van Heracles winnen!! Veel leesplezier!
Ukulelelessen
Onze muziekjuf Frauke geeft al jaren de muzieklessen aan groep 4. Ook
ondersteunt zijn onze leerkrachten om in de eigen klas leuke muzieklessen te
geven.
De komende maanden komt hier nog wat extra’s bij! Juf Frauke komt meerdere
keren ukelele lessen geven in groep 5 en in groep 6. Volgende week gaat ze van
start in groep 5. Eind maart komt ze in groep 6. Veel muzikaal plezier!
Activiteiten voorleesweek
Dank jullie wel ouders voor jullie komst op de voorleesochtend op woensdag. De ouders, die konden, hebben
samen met hun kind gelezen en voorgelezen. Het was een gezellige drukte in de hal en de lokalen.
En wat hebben de kleuters genoten van de voorstelling: "Een huis voor Harry". We hebben gezongen,
geprobeerd vlinders te vangen en natuurlijk veel geluisterd naar de mooie muziek. En ..... we zijn samen op
zoek geweest naar het huis van Harry! Gelukkig hebben we in de klas het prentenboek en kunnen we het
mooie verhaal nog vaak horen.
En ook kwam de brandweervrouw, Eline Brinks, op bezoek in groep 1 en 2. Ze had haar brandweerpak aan.
Zij heeft ook voorgelezen, veel verteld over brand en wat je dan moet doen. Het was leuk en leerzaam. Volgend
jaar komt ze zeker weer op bezoek!
Agenda en prestaties .
8 februari : Rapport mee
dinsdag 12 februari: rapportgesprekken
vrijdag 15 februari: Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
donderdag 14 maart : De groepen 1 en 2 zijn vrij i.v.m. studiedag voor de kleuterjuffen.
Prestatie: Jaynoah Sucu, wat knap dat je zwemdiploma B hebt gehaald!! Rolyan Osman kan vanaf nu zelf
zijn veters strikken. Hij heeft namelijk zijn strikdiploma gehaald, knap hoor!
Jarig
Samantha Boom, Ala Jaily, Luca Oude Luttinkhuis, en Umut Ilbas vieren in deze periode hun verjaardag.
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst!
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