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Fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar!!!!
Nieuws van de directie

SchoolAPP

Wij zijn druk bezig om alle ouders in te laten loggen in onze schoolapp Schoolpraat. Dit is nog niet bij iedereen gelukt. Als wij elke
ouder hebben gesproken, weten wij welke ouders gebruik kunnen
maken van deze app. Het kan namelijk ook zijn dat u geen mobiele telefoon hebt.
Het is de bedoeling dat de leerkracht van uw kind dit met u regelt.
Als we alle gegevens op een rijtje hebben, kunnen we bekijken
welke ouders nog via een andere weg door ons geïnformeerd moeten worden. Eerder schreef ik dat dit de laatste papieren nieuwsbrief zou zijn. We zien echter dat we meer de tijd moeten nemen;
in het nieuwe schooljaar zal er géén papieren nieuwsbrief meer
zijn. Ook zullen andere briefjes via de app gaan. Als alle ouders
zijn ingelogd, dan zullen we ook overgaan naar een digitale
inschrijving van bijvoorbeeld 10-minuten gesprekken.

Inloopochtend

Vrijdag 19 januari is er weer een inloopochtend van 8.30-9.30 uur.
Het thema is: REKENEN.

Kerst en leerlingenraad

Wat hebben onze leerlingen van de leerlingenraad goede ideeën!
Zo hebben zij enorm geholpen bij het Sintfeest; op Pietenmiddag
hebben veel van hen voor Piet gespeeld! En in onze laatste week
vóór de kerstvakantie hebben zij gezorgd voor gezellige liedjes bij
de ingang!! Wij zijn trots op de leerlingen van de leerlingenraad en
hun ideeën! In een volgende nieuwsbrief zullen zij zelf een stukje
schrijven.

Voorleesochtend

Onze voorleesochtend van woensdag 24 januari wordt verschoven
naar donderdag 25 januari. Dan is namelijk ook de start van onze
Schoolschrijver!! We zullen de ochtend openen met veel voorlezen
natuurlijk. De schoolschrijfster heet: Anna van Praag. Zij zal in de
groepen 8 veel aan leesmotivatie doen en zij zal in enkele middenen bovenbouwgroepen workshops Verhalen Schrijven geven.

Personeel

Hanneke en Lieke zijn onze Interne Begeleiders van de groepen
7 en 8 en Nieuwkomers. Juf Hanneke komt na de kerstvakantie
weer drie dagen terug van zwangerschapsverlof. Haar dag van
ouderschapsverlof zal juf Lieke (haar vervangster) deze dag blijven
invullen.
Vanaf dinsdag 23 januari zal juf Farah (onderwijsassistente groepen 1 en 2) weer voor drie dagen terug zijn van zwangerschaps-

verlof. Haar dag ouderschapsverlof zal worden ingevuld door juf
Cindy.
Juf Cytherea heeft juf Farah al die tijd vervangen en dat stopt als
Farah terug is. Cytherea heeft per 22 januari een andere baan, dat
is superfijn voor haar! Cytherea, bedankt voor je inzet voor onze
jongste kinderen!
Juf Cynthia is zwanger! Helaas moet zij het wat rustiger aan doen.
Zij werkt halve dagen. Over de vervanging vanaf maart ontvangen
ouders van deze groep apart bericht.
Juf Miranda is ook zwanger! Ook haar groep ontvangt voor haar
vervanging in het voorjaar, apart bericht.
Juf Floor heeft een gezonde dochter, Sophie. Helaas gaat het met
juf Floor zelf nog niet helemaal goed. Zij moet het nog rustig aan
doen en zal haar werkzaamheden later oppakken.

OCM

Helaas…. Onze trouwe Rahima, oudercontactmedewerker, moet
ons verlaten! De functie van oudercontactmedewerker bestaat per
1 januari 2018 niet meer. Binnen de Kinderopvang worden veel
nieuwe veranderingen per 1 januari doorgevoerd. Alle kinderopvang en Voorscholen worden als één totale kinderopvang gezien.
Alle ouders moeten (naar inkomen) gaan betalen. Voor het personeel betekent het dat er veel omscholing moet plaatsvinden.
Verder hebben we moeten vernemen dat ook Lida Overdijk van
de Voorschool ons helaas moet verlaten. Dit heeft ook te maken
met de totale re-organisatie binnen de opvang.
Ouders hebben al afscheid van hen genomen en ook wij zullen nog
vóór de kerstvakantie een gezellig afscheid voor hen maken.
Bedankt Rahima en Lida, voor jullie inzet, warmte en groot hart
voor kinderen en hun ouders!!

Brandontruimingsoefening (en inruiming)

Op vrijdag 9 februari staat een ontruimingsoefening gepland. Wij
maken de datum bekend, maar niet het tijdstip. We oefenen met de
kinderen op welke manier zij rustig de school uit moeten lopen in
het geval van brand.
Ook zullen we in februari of maart een inruiming plannen. Dit is bijvoorbeeld wanneer er buiten gevaar is en de kinderen naar binnen
moeten.
Ingeborg van der Meulen,
directeur

Sportief nieuws

Nieuwsbrief

Stagiaires:

Op de dinsdagochtend lopen meester Ruben en juf Dyviëny stage
bij de gymlessen van de groepen 3 en 4. Ruben en Dyviëny studeren beide aan de PABO, zijn 4e jaars en willen graag een extra aantekening voor het geven van gymlessen op hun diploma halen. Dit
betekent naast extra gymlessen op de PABO ook stage lopen bij de
gym. Meester Ruben is meester van groep 7B op de donderdag en
vrijdag.
Op de woensdag lopen Naoufal (oud leerling) en Sidney stage bij
de gymlessen van de groepen 6, NK B+C en 1/2A. Naoufal en
Sidney studeren aan het ROC Sport en Bewegen MBO College
Zuid, niveau 4 en zijn beide 2e jaars.

Prijswinnares:

Kaisa uit groep 8A heeft met haar Waterpolo club De Dolfijn de 3e
prijs (beker en medaille) gewonnen. Dit gebeurde tijdens het
Snippen Waterpolo toernooi in september 2017.
Dit toernooi is het begin
van het waterpolo seizoen.
Tijdens het toernooi speelden er veertien D-teams
mee en De Dolfijn D1
heeft alle wedstrijden naar
aanloop van de finale
gewonnen.
In de finale bleken twee
teams sterker en een méér
dan verdiende 3e plaats is
het eindresultaat voor De
Dolfijn D1!
Kaisa zwemt bij de D1 van
zwemvereniging De Dolfijn.
De D-tjes is een gemengd
team , jongens en meisjes, onder de 13 jaar. Er wordt drie keer per
week getraind en op zaterdag zijn er competitie wedstrijden.
Ook leuk om te vertellen is dat Kaisa al jaren aan zwemmen doet en
9 zwemdiploma’s heeft behaald: naast het A+B+C-diploma heeft
Kaisa ook Zwemvaardigheid 1+2+3 en ook nog Snorkelen 1+2+3.
Wauw, een echte zwemkampioen !!!

Als je het leuk vindt om een keer mee te trainen met een Waterpolotraining dan kun je meer informatie vragen bij meester Aschwin.

*****Maandag 05-02-2018*****
Zet het alvast in je agenda!!!

de schoolfotograaf komt!!!!!

Sint:

Op dinsdag 5 december stonden alle leerlingen al vroeg buiten om de
Sint en zijn Pieten op te wachten. Uit volle borst zongen de leerlingen
Sinterklaasliedjes, terwijl Sinterklaas op zijn skelter aan kwam. Na de
aankomst hield de Sint een mooie toespraak in de speelzaal en zongen
de kinderen van de groepen 1 t/m 4, de peuters en de nieuwkomersklassen nog meer liedjes voor de Sint. Daarna bezocht hij de kinderen
in de klassen. De kinderen uit de bovenbouw hebben prachtige surprises voor elkaar gemaakt. Het was een geslaagde dag!

Agenda Januari

zondag 7. Einde vakantie
maandag 8. Ko: bij mij thuis
donderdag 11. 8.30 Ouderochtend gr 1/2

week 3. Cito toets groep 8
Luizencontrole
dinsdag 16. STUDIEDAG: ALLE KINDEREN VRIJ!
vrijdag 19. 8.30 Inloopochtend rekenen

week 4. Citotoetsweek 1 groep 1 t/m 8
donderdag 25. Voorleesochtend
week 5. Citotoetsweek 1 groep 1 t/m 8
VO adviezen groep 8
maandag 29. Ko: Circus
16.00 uur MR-vergadering

Jumpin: 1e periode
De 1e Periode van de naschoolse sportactiviteiten is bijna afgerond.
Sommige sportactiviteiten stoppen met de Kerstvakantie en andere
gaan nog even door in het begin van 2018. Per activiteit hoort u of
het stoppen/doorgaan is.

Wij wensen u fijne feestdagen en zien u graag terug in het nieuwe
jaar,
Gymmeester Erik & Aschwin

De leerlingenraad wenst alle kinderen, ouders en leerkrachten van de
Louis Bouwmeesterschool een hele fijne Kerst en een gezond 2018 toe!

