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Algemeen
Schoolapp
Enige tijd geleden was de lancering van de nieuwe schoolapp. Veel ouders maken hier inmiddels gebruik van.
Deze app kunt u met behulp van de eerder verstrekte QR code op uw telefoon installeren. Mocht u nog geen
gebruik kunnen maken van de app neem even contact met ons op we helpen u graag.

Voor de ouders / verzorgers van de schoolverlaters
Het schooljaar vordert. Onze groep 8 leerlingen staan spannende maanden te wachten. Achter de schermen
werken de leerkrachten en Intern Begeleider aan het klaarmaken van het digitaal overdrachtsdossier voor het
Voortgezet Onderwijs.
Eind januari krijgt u dit dossier voor ondertekening ter inzage. In de begeleidende brief vragen we u om
aanvullingen en verbeteringen te doen, zodat we het eens zijn over de inhoud van het dossier. Zo zorgen we er
samen voor dat de informatie richting VO een duidelijk beeld van uw kind geeft.
In de week van 28 januari 2019 volgen de definitieve adviesgesprekken. Uw kind mag aansluiten bij dit gesprek.
Half januari ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Groet,
Carmen Latour, Intern Begeleider

Blijf vooral lezen, ook in de vakantie.
Het is belangrijk dat kinderen blijven lezen in een
vakantie. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die
niet lezen tijdens een vakantie in niveau gelijk blijven
of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen
een hoger leesniveau hebben na de vakantie. Zorg
dus dat je kind ook in de vakantie blijft lezen.
Nu denk je misschien: ‘Is dat nu nodig, mijn kind
heeft toch vakantie en heeft ook ontspanning
nodig?’ Dat is ook zo! Juist in de vakantie kan je kind
leeskilometers maken met andere teksten dan die
hij/zij op school gewend is. En uiteindelijk helpt je
je kind ermee; als er in de vakantie wordt gelezen
verloopt de overgang naar het lezen op school na de
vakantie gemakkelijker.

Extra oefeningen voor thuis
Extra rekenen oefenen thuis?
Extra automatiseren kan via Gynzy Kids hier hebben de kinderen met hun eigen schoolinlog toegang.
Op onderstaande websites staan ook leuke oefeningen voor de kinderen.
https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/rekenen-oefenen/automatiseren-rekenen/
http://oefensite.rendierhof.nl/index.php/digibord/rekenen/temporekenen

De feestdagen staan
weer voor de deur.
Het team wenst
iedereen een hele
mooi Kerst en een
gezond en
voorspoedig 2019! We
hopen iedereen op
maandag 7 januari
weer op school te
zien.
Prettige vakantie!

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 31 januari

Ingezonden activiteiten en mededelingen

