Vrijdag 1 februari 2019
Agenda:
Maandag 4 februari
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!
Dinsdag 5 februari
Vergadering Medezeggenschapsraad om 19.30 uur
Woensdag 6 februari
Tom Verveer is jarig, van harte gefeliciteerd!
Vrijdag 8 februari
Rapporten (groep 2 t/m 8) gaan mee naar huis!
Van vrijdag 8 t/m vrijdag 15 februari is Petra Bijman afwezig, Greet de Jong in groep 4b
Van maandag 9 t/m vrijdag 15 februari zijn de Driehoeks- en Oudergesprekken
(+ Adviesgesprekken gr 8) ingepland!
Maandag 11 februari
Hans Groot ’s morgens afwezig i.v.m. directieberaad Tabijn
Dinsdag 14 februari
Hans Groot hele dag afwezig i.v.m. Kick-Af Ontwikkeltraject/ Opleiding IKCdirecteur
Voorjaarsvakantie van maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
In de week van 25 februari t/m 1 maart zijn de Oudergesprekken voor groep 4b ingepland

De jarigen van de komende twee weken:
Zaterdag 2 februari:
Zondag 3 februari:
Dinsdag 5 februari:
Woensdag 6 februari:
Vrijdag 8 februari:
Dinsdag 12 februari:
Donderdag 14 februari:
Vrijdag 15 februari:

Bo den Brave (7 jaar)
Ole Vredenburg (5 jaar)
Björn van den Booren (8 jaar)
Pyke de Vries (5 jaar)
Euan Melvin (12 jaar)
Mees en Puck Goeman (7 jaar)
Skye Rasch (8 jaar)
Megan Lensen (6 jaar)
Ammar Abdullatif (12 jaar)
Faith Spoor (12 jaar)
Teun Smit (5 jaar)
Sven van Schie (6 jaar)
Jayden Natrop (12 jaar)
Indya Rasch (6 jaar)
Nora Bakker (6 jaar)

Welkom!
Faelynn Gimpel is afgelopen maandag, 28 januari, 4 jaar geworden en mag nu elke dag naar school.
Zij zit in groep 1-2b bij juf Nienke! Wij wensen Faelynn veel plezier èn succes op de Binnenmeer!

Dag Sophia!
Dinsdag 22 januari heeft Sophia Bouwhuis afscheid genomen van groep 1-2c, want zij is verhuisd naar
Groningen. Wij gaan Sophia heel erg missen en wensen haar veel plezier op haar nieuwe school!

Aanstaande maandag 4 februari is een studiedag!
Aanstaande maandag 4 februari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten.
Bij ons onderwijsaanbod en in de ondersteuning en zorg die wij bieden, werken wij cyclisch. Er zijn per
jaar vier Handelingsperiodes. Op deze studiedag gaan wij ’s morgens de tweede Handelingsperiode
evalueren en afsluiten. Voor de derde Handelingsperiode gaan wij de Didactische Groepsoverzichten en
onze Groepsplannen aanpassen. Dit doen wij mede op basis van de scores binnen ons CITO-Leerling Volg
Systeem op het gebied van Rekenen, Taal, Spelling, Woordenschat, Begrijpend en Technisch Lezen.
Daarmee komen wij zo veel mogelijk aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen tegemoet en kunnen
wij ze de juiste aanpak geven. Dit zorgt voor een steeds grotere differentiatie in het onderwijsaanbod en
de daarbij horende instructie. Wij willen er uit halen wat er in zit!

Rapporten, ouder- en driehoeksgesprekken
Vrijdag 8 februari krijgen de leerlingen van de groepen 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis. In dit rapport
valt te lezen wat uw kind al kan en waar het misschien nog moeite mee heeft.
In de week voor de voorjaarsvakantie zijn de ouder- en driehoeksgesprekken gepland. Voor groep 8
staan de adviesgesprekken gepland. De oudergesprekken met de ouders van groep 4b zullen na de
voorjaarsvakantie plaatsvinden!
Alle ouders zijn, als het goed is, deze week via Social Schools al uitgenodigd voor een gesprek.

Groot Sportspektakel in de voorjaarsvakantie
Woensdag 20 februari organiseert de buurtsportcoach van Uitgeest een Sportspektakel in Sporthal de
Zien in Uitgeest. Speciaal voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar wordt deze sportieve dag in de
voorjaarsvakantie georganiseerd. Tussen 12.30 en 16.30 uur kunnen zij meedoen aan diverse clinics,
terwijl zij zich tussendoor vermaken op diverse luchtkussens en met andere sportieve activiteiten. De
toegang tot het evenement bedraagt € 4,- per kind.
Het Sportspektakel wordt meerdere keren per jaar georganiseerd door de buurtsportcoach van Uitgeest.
Ook in de voorjaarsvakantie is het leuk én gezond om lekker in beweging te komen.
Woensdag 20 februari gaan om 12.30 uur de deuren van de sporthal open. Kinderen kunnen deze dag
diverse clinics volgen van o.a. capoeira, atletiek en judo.
De kosten bedragen € 4,- per kind
en hiervoor kun je ook meedoen aan twee clinics.
Wilt u meer informatie?
Stuur dan een mail naar c.thomas@alkmaarsport.nl

Film voor kinderen met hun opa en/of oma
‘BEERTJE PADDINGTON deel 2’
Nederlands gesproken familiefilm, animatiefilm, duur 99 minuten, voor kinderen van 6 jaar en ouder.
HET VERHAAL:
In deel 2 zien we Paddington gelukkig gesetteld met de familie Brown in Windsor Gardens. Daar is hij een
populair lid van de gemeenschap geworden:
hij verspreidt blijdschap en marmelade, waar hij ook gaat. Terwijl hij het perfecte geschenk voor zijn
geliefde tante Lucy – ze wordt 100 – zoekt, valt
Paddington op een uniek pop-upboek in de antiekshop van Mijnheer Gruber. Paddington neemt enkele
klusjes aan om het te kopen. Maar als het boek
gestolen wordt, is het aan Paddington en de familie Brown om de dief te ontmaskeren …
INFORMATIE:
Woensdag 20 februari van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur.
Kosten kinderen € 1,-- incl. limonade en wat lekkers en opa’s en oma’s € 3,-- incl. koffie/thee en cake in
de pauze.
Locatie Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest.
Kaartverkoop: Vooraf op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, 1ste etage Dorpshuis de
Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest of aan de zaal.
Contact: Tel.nr. 319020.

