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start van de cito-toetsing
studiedag- alle lln. zijn vrij
SC/MR-vergadering

Jarigen
wo. 10 jan.
za. 13 jan.
zo. 21 jan.
di. 23 jan.

Paul Mooij
Tjerk Postma
Djoeke van den Bos
Benjamin Klimp

Alvast van harte gefeliciteerd met
jullie verjaardag.
Kind op maandag leesrooster
Week 3: 15 t/m 19 januari 2018
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28
Week 4: 22 t/m 26 januari 2018
De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1:29-39
De melaatse man, Marcus 1:40-45
De verlamde, Marcus 2:1-12
Een nieuwjaar
Het nieuwe jaar is al weer van start gegaan. Heerlijk uitgerust
mogen we weer samen komen op school en op een enkele goede
voornemen na zullen we de draad weer voortzetten van dit
schooljaar. Fijn dat we hiermee samen mogen en kunnen
optrekken als kinderen, ouders en team.
Vervanging een grote uitdaging
Zoals u niet onbekend zal zijn staat het onderwijs voor een grote
uitdaging. Op dit moment is het heel lastig om openstaande
vacatures in te vullen en vrijgekomen uren bemenst te krijgen. Dit
geldt al helemaal ten tijde van uitval van de leerkracht. We doen er
alles aan om vervanging in dergelijk geval te regelen maar het zit
er aan te komen dat we ervoor moeten kiezen om de kinderen
vrijaf te geven. We proberen u dan tijdig in te lichten en hopen in
dat geval op uw begrip.
Goed gedaan
Elk schooljaar wordt er minimaal twee maal aandacht besteed aan
het anti-pestprotocol. Het is goed dat kinderen weten (op eigen
niveau) dat er een dergelijke protocol aanwezig is op school en in
geval van ook daadwerkelijk geraadpleegd wordt. Deze aanpak is
er dan ook gericht op de preventieve werking hiervan. In het
lessenaanbod van ‘Goed gedaan’ wordt dit dan in deze periode
ook op dit onderwerp gericht. Het gaat er dan vooral om dat
kinderen leren wat voor effect bepaald gedrag heeft op de ander
en hoe je hier eventueel op kunt anticiperen. Voor de inhoud van
dit antipestprotocol verwijs is u naar onze website onder de knop
‘protocollen’.
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Agenda
ma. 15 jan.
ma. 29 jan.
di. 30 jan.

Nieuwe website
Vanaf vanavond zal de nieuwe website van onze school op het
internet te vinden zijn. Ondanks dat we niet ontevreden waren over
de oude site was het toch tijd voor een moderner jasje en konden
bij deze verandering aansluiten bij het aanbod van het PCBO.
Er staan enkele foutieve meldingen en ‘oude’ of zelfs onbekende
foto’s op maar die worden zsm aangepast.
De URL voor de site is : cbsvotumnostrum.nl
Cito toetsing
Doordat bepaalde Cito toetsen (AVI-leestoets) individueel worden
afgenomen is er deze week al een start mee gemaakt. De overige
toetsen zullen vanaf volgende week (kleuters) en later deze
maand worden afgenomen. We zullen dit gespreid aanbieden.
10 min.gesprekken
De gesprekken na uitgave van ons rapportfolio staan gepland op
dinsdag 13 en woensdag 14 februari en starten om 16:00 u. Mocht
u hierbij bepaalde momenten hebben dat u niet kunt dan graag
vooraf doorgeven via mail
info.votumnostrum@pcbosmallingerland.nl
Tosti-dag
dinsdag 16 jan.
dinsdag 23 jan.
dinsdag 30 jan.

groep 1/2
groep 3/4
groep 5/6

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 24 januari..
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Nieuwe leerling
We mogen een nieuwe leerling welkom heten. Dit is Jan Kooistra
en hij zit nu in groep 1. Van harte welkom Jan, we gaan er alles
aan doen dat je een fijne en leerzame tijd mag hebben op Votum
Nostrum.

