S

WEEKKAART 17
14 t/m 18 januari 2019
www.prinsesirene.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14 jan.
15 jan.
16 jan.
17 jan.
18 jan.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

21 jan.
22 jan.
23 jan.
24 jan.
25 jan.

Deze en volgende week zijn de LOVS toetsen
Geen estafette lezen, 19.00 uur schoolschoonmaak
Geen estafette lezen
Geen estafette lezen

Geen estafette lezen
Geen estafette lezen, 13.30 uur persoonlijk schooldamtoernooi
Geen estafette lezen

Oud papier
Op 21 december is de oud papier container door de firma Jansen gehaald. Op dat moment zat er 420 kg
papier in.
Op 5 januari is er weer een oud papier wagen door de stad gereden, er is toen 4920 kg opgehaald.
Helaas was alleen Erik v.d. Haar zaterdag de 5e aanwezig, we betreuren dat enorm. De opzet is natuurlijk
dat er twee ouders aanwezig zijn. De hulplijst wordt door Marjon aan de route toegevoegd. Zodra dan
duidelijk is dat iemand het vergeten is, kan er onmiddellijk met de betreffende persoon (of een reserve)
gebeld worden.
De indeling voor 2019 zal (nogmaals) aan deze weekkaart toe gevoegd worden.
Op verzoek zal de route zo snel mogelijk op de website te zien zijn.
Schoolschoonmaak, dinsdag 15 januari
Dinsdag de 15e wordt er weer schoongemaakt in school. Helaas is het nodig om een aantal keer per jaar even
met een aantal ouders de schouders er onder te zetten. De schoonmaakster heeft eenvoudigweg te weinig
tijd om alles iedere keer goed bij te kunnen houden.
We zijn dan ook ontzettend blij met alle hulpouders iedere keer.
De volgende ouders staan er voor dinsdag op het rooster:
fam. Edelijn; fam. De Groot; fam. Meilink; fam Slot (Monne); fam. Van Dijk; fam.
Hu; fam. V.d. Haar; fam. Haarman; fam. Woelders; fam. Aljamali; fam. Wolbink.
Er kan natuurlijk al onderling geruild zijn c.q. geruild gaan worden, want
wanneer u ingedeeld was op een voor u onhandig moment, was het verzoek
even onderling te ruilen.
Mocht u een keertje extra willen komen, dan bent u natuurlijk ook van harte
welkom!
Zou u zelf wat extra emmers en doeken mee willen nemen?

LOVS en lezen
De komende twee weken is er geen Estafettelezen.
We willen de ochtenden effectief gebruiken voor het inplannen van de verschillende toetsonderdelen die in
die periode weer afgenomen gaan worden.
LOVS-toetsen zijn methode-onafhankelijke toetsen, dat wil zeggen dat de kinderen hierbij moeten laten zien
wat ze tot nu toe hebben geleerd. Ze moeten al het geleerde toe kunnen passen.
‘Al het geleerde’ dat heeft te maken met alles wat ze in school leren, maar ook alles wat ze buiten school om
hebben geleerd kan in hun voordeel werken. Wanneer kinderen bijv. thuis ook lezen / voorgelezen worden,
kan dat van invloed zijn op zowel het technische deel van lezen als het begrijpend lezen, maar ook voor
spelling en rekenen. Wanneer kinderen veel buiten spelen, hebben ze meer ervaring met de verschillende
groottes en afstanden en ook dat kan weer terugkomen bij rekenen (groter, kleiner bijv.).
Dammen
Woensdag 9 januari hebben 9 kinderen van onze school meegedaan aan het schooldamtoernooi.
De tegenstanders waren goed voorbereid, maar onze spelers ook!
Het team van groep 5/6 (Wesley, Stijn, Sven, Leroy, Roos) stond lange tijd op de tweede plek bij de
‘welpen’, uiteindelijk gingen ze met een vierde plek naar huis. Het team van groep 7/8 ( Rick, Sem, Anouk,
Leroy) heeft de tweede plek bij de ‘pupillen’ vrijwel de gehele middag weten te behouden.
Beide teams zijn door naar de provinciale wedstrijden!
Sven, Leroy, Roos, Stijn en Wesley spelen 9 februari ’s ochtends vanaf 9.30 uur de
provinciale ronde.
Anouk, Rick, Jordy en Sem spelen 2 maart ’s middags vanaf 13.30 uur de provinciale
ronde.
Deze worden in De Voorhof in Westerbork gespeeld.
Op woensdag 23 januari is er nog een persoonlijk schooldamtoernooi in De Binder, ook hiervoor kunnen
kinderen zich aanmelden. De leden van de organisatie hebben het liefst dat ook die aanmelding via school
verloopt. Kinderen die hieraan mee willen doen, kunnen zich bij Annita Post melden.
In verband met een reeds geplande teamactiviteit buiten school, is het helaas voor geen van de teamleden
mogelijk hierbij (de gehele middag) aanwezig te zijn.

Eerste ervaringen met het continurooster
Afgelopen maandag zijn we gestart met het nieuwe rooster.
Natuurlijk was het even wennen en lopen we tegen dingen aan, want hoe doen we dat met alle bakjes en
bekers? Die kunnen niet van alle kinderen in de koelkasten. De bekers wel, maar hoe doen we dat met alle
bakjes? Laten we alle bakjes in de tassen / de bakjes waarin brood met vleeswaren / kaas zit toch in een
koelkast? We zijn denkende en er komen zeker oplossingen!
Ondanks dat zijn de eerste ervaringen positief.
De kinderen eten gezamenlijk in de klas en dat gaat eigenlijk best vlot. Om 12.15 uur lopen er twee leidsters
van Eigenwijz buiten en het half uur pauze is ook prima. Daarna weer in de klas aan het werk om om 14.45
uur te stoppen en naar huis te gaan. We horen de kinderen zeggen dat ze dan na schooltijd nog lekker lang
kunnen spelen.

