Weekkaart maandag 11 — vrijdag 15 februari 2019

WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 11 FEBRUARI 2019
VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019
Marsstraat 26
7782 RK De Krim
tel. 0524-571679
directie@obsklimopschool.nl

MAANDAG 11 FEBRUARI 2019
DINSDAG 12 FEBRUARI 2019
Normingsonderzoek Route 8
Contactgesprekken

WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019
EU schoolfruit
11:45 uur Afsluiting project Van mond tot kont gezond
Rapport gaat mee
Vanmiddag is er een studiemiddag

DONDERDAG 14 FEBRUARI 2019
EU schoolfruit

VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019
EU schoolfruit

BIJZONDERHEDEN
EU schoolfruit: De komende week kunnen we genieten van: appel, sinaasappel en druiven.
Van mond tot kont gezond: Woensdag is de afsluiting van ons thema. De voorbereidingen van deze
presentatie zijn al in volle gang. We hopen jullie allemaal te zien!
Normingsonderzoek: Een aantal kinderen uit groep 8 maken dinsdag 12 februari een normeringstoets van Route 8.
De resultaten van deze toets worden door Route 8 gebruikt
om de norm vast te stellen voor de eindtoets. Op 15 april
maken dezelfde kinderen de eindtoets van Route 8.
Wist u dat…
...de kinderen tegenwoordig pas de klas in gaan als ze de
leerkracht begroet hebben? De kinderen kiezen zelf of ze
een hand, high five of boks willen geven. Hierbij willen we
graag dat de kinderen oogcontact maken, zodat we aan het
begin van de dag ieder kind zien. Dit hoort bij De Vreedzame School. We zijn begonnen met het geven van de lessen
en op 13 februari hebben we een studiemiddag om terug te
kijken en het nieuwe blok voor te bereiden.
… de school succesvol heeft meegedaan aan het project
Wecycle Recycle. We zijn trots op ons certificaat.
… de kinderen kunnen meedoen met het project scoor een
boek. In de bijlage van de e-mail vindt u extra informatie
over dit stoere leesproject. Dat wordt georganiseerd door de
bibliotheek en voetbalvereniging Heracles.
Zie voor actuele en belangrijke data ook de kalender op de
1 website: www.obsklimopschool.nl

