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B6-4ALL (basics for all)

Elke periode in het schooljaar staat er een afspraak centraal. In de eerste weken hebben wij wekelijks een
nieuwe afspraak geoefend. Deze afspraak wordt door middel van voorbeeldlessen aan de kinderen uitgelegd.
Vanaf nu staat er maandelijks 1 afspraak centraal. De komende 4 weken besteden we op de hoofdlocatie
aandacht aan de afspraak: stop, loop, praat.
Met deze afspraak oefenen we met kinderen om eerst zelf te proberen een ‘conflict’ of meningsverschil op te
lossen. Wanneer dit niet lukt helpen wij waar nodig hiermee.
Nationale voorleesdagen
Lezen is in de ontwikkeling van groot belang! Er wordt dan gedurende het schooljaar ook regelmatig extra
aandacht besteed aan het lezen met, voor en door kinderen. Zo zij vorige week de jaarlijkse nationale
voorleesdagen van start gegaan. Daarom heeft elke groep een gedichtenbundel cadeau gekregen van de
ouderraad. Voorlezen kan uit een leuk, spannend of grappig boek. Maar door ook eens een gedichtenbundel
voor te lezen komen kinderen in aanraking met tekstsoorten.

Boekenverkoop in de bieb
Wilt u thuis ook wat meer voorlezen, samen lezen met uw kind of gewoon lekker zelf lezen? De bieb heeft van
3 t/m 22 februari een boekenverkoop op de begane grond. U kunt daar boeken komen voor €1, - , 10
tijdschriften voor € 1,- of een hele boekentas vol voor maar €5,-.
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Ouderkindactiviteit in de voorjaarsvakantie
Op woensdag 26 Februari is er in Wijkcentrum de driehoek weer een
ouder- kind activiteit voor de kinderen tussen de 3 en 8 jaar
(groep 1 t/m groep 4) en hun ouders.
Bij mooi weer gaan we ook naar buiten.
Om 10.15 uur is de inloop met koffie, thee, ranja en om 10.30 uur
starten de activiteiten.
Rond 12.15 is de ochtend afgelopen.
De activiteit is gratis en we hopen u te zien deze ochtend.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met:
Tjarda:
06 - 13717022
Doortje:
06 - 41346929

Agenda en prestaties .
week van 10 - 13 februari: rapportgesprekken
vrijdag 14 februari: alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
17 - 23 februari: voorjaarsvakantie
prestaties: Ala Jaily heeft zijn zwemdiploma A gehaald en Tyler Wijngaarden en Lennon ter Mors hebben hun
zwemdiploma B gehaald. Heel knap gedaan hoor allemaal!! Veel zwemplezier gewenst.
Jarig
Melvin Tieman, Elena Kruitwagen, Sara Aydemir, Samantha Boom, Ala Jaily, Luca Oude
Luttikhuis en Umut Ilbas vieren in deze periode hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd en
een hele fijne verjaardag toegewenst!
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