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WIJZIGING DATUM TECHNIEK GROEP 6

22-01-2019

De techniekmiddag voor groep 6, die gepland stond op maandag 29
januari, is verzet naar dinsdag 22 januari.
Het tijdstip is ongewijzigd: 12.30 – 15.15 uur.

23-01-2019
OPGEVEN LEERLINGEN SCHOOLJAAR 2019-2020
In verband met de prognoses en het formeren van de groepen voor volgend
jaar willen wij graag vroegtijdig het aantal nieuwe leerlingen weten.

01-02-2019

Alle kinderen die in het kalenderjaar 2019 vier jaar worden kunnen vanaf nu
aangemeld worden.

SPORTBUURTWERK
Op verschillende plekken in de gemeente Montferland worden gratis
sportactiviteiten aangeboden.

NIEUWJAARSWENS

Het sportbuurtwerk wordt in Kilder om de week
op woensdagmiddag in de gymzaal van Kilder
gegeven en is GRATIS toegankelijk voor kinderen
tussen de 4 en 12 jaar. Tijdens de lessen kunnen
kinderen meedoen met verschillende sporten en
spellen.

JEUGDPRONKZITTING
De voorbereidingen voor het nieuwe
carnavalsseizoen zijn alweer in volle
gang.
Dit jaar zal Prinses Lisa Welling over het
‘Wiesneuzenfort’ regeren.
Ze zal dit doen met haar adjudanten Wesley ter Horst en Leroy Evers en haar Hofdames Indy Rosendaal en
Kes Bulsink.
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In januari zal de werkgroep carnaval langs de groepen gaan om te inventariseren wie er mee wil doen met
de Jeugdpronkzitting.
Deze zal op vrijdagochtend 22 februari 2019 gehouden worden bij Zaal Teunissen.
We hopen ook dit jaar op veel animo onder de kinderen.
Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij de groepsleerkracht.
De oefendata op school worden t.z.t. nog bekend gemaakt.

CONTINUROOSTER
Via Parro hebben we u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen
wat betreft de overstap naar het continurooster.
Op maandag 14 januari 2019 van 19.00-20.30 uur is er een avond gepland
waarin een afvaardiging van alle geledingen mee kunnen denken.
Wij stellen alle inbreng en adviezen zeer op prijs.
Daarom willen we u vragen, ook als u geen deel uitmaakt van één van de geledingen, uw tips/adviezen te
mailen naar mr@bslaetare.nl.

DALON + THEMA’S KLEUTERS
In onze Dalton studiedagen, welke wij als team volgen, staan verschillende pijlers centraal: Vrijheid in
gebondenheid, samenwerken en verantwoordelijkheid zijn hier
voorbeelden van.
Om deze ook voor de kleuters meer in te gaan zetten, gaan we ze
meer bij hun eigen onderwijs betrekken.
We gaan vanaf januari experimenteren met de hoekenklas.
We gaan langer aan een thema werken en we gaan ook proberen
om de kinderen meer eigenaar te laten worden van hun eigen hoeken.
Ze mogen zelf nadenken (met ons) over wat er goed in de hoeken zou passen, wat is er dan nodig en hoe
komen we hieraan? We gaan plannetjes bedenken en uitvoeren.
Wellicht moeten we deze dingen samen gaan knutselen of heeft iemand thuis nog iets dat we kunnen
gebruiken. Het kan dus zijn dat u na de kerstvakantie hierover dingen terug hoort van uw kind.
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