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Deze week vindt er in Utrecht de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT)
plaats. Juf Anita, juf Desiree en meneer Niels gaan hier namens het team
naar toe om te kijken naar en zich te informeren over het ICT-onderwijs.
Veiligheid is binnen school een belangrijk thema. We hebben gewerkt aan
een zgn. veiligheidsplan waarin allerlei zaken met betrekking tot fysieke en
sociale veiligheid aan bod komen. Donderdag vindt er een proef-audit
plaats waarin getoetst wordt of dat wat we beschrijven in het plan, ook in het
echt te zien is. Op basis van deze proef passen we het plan indien nodig
aan. Later in het jaar vindt dan de echte audit plaats.
Juffrouw Ine H. is vandaag op cursus in Eindhoven, dit betekent dat de
administratie wel telefonisch, maar verder niet bereikbaar is vandaag.
Juf Karin Sanders is vandaag de juf in groep 5a
Juffrouw Iris is vanochtend de juf in groep 3.
Terwijl juffrouw Karin AVI gaat toetsen, is juffrouw Margareth in groep 6.
De kinderen van groep 3 vieren het letterfeest. Om 14.00 uur hebben ze
een letterspeurtocht door de school.
Handvaardigheid in de groepen 3 en 7 met ouderhulp.
Na school is er voor alle groepen bouwvergadering.
Onze MR woont vanavond in de Talententuin de vergadering van de
GMR bij.
Hoofdluiscontrole
Start nationale voorleesdagen. Er wordt vandaag bij de peuters en
kleuters om 9 uur voorgelezen door meneer Ben.
Juf Petra en juf Desiree (van de peuteropvang) hebben hun wekelijks
overleg.
Juf Karin en juf Rachel hebben vanmiddag hun cursus Met Sprongen
Vooruit.
Vandaag gaat juf Anita (juf Karin in groep 2) juf Desiree (juf Silvie in
groep 8) en meneer Niels (juf Ine L. in groep 7) naar de NOT in Utrecht.

Juf Ine heeft vanmiddag een bijeenkomst van het IB netwerk
Vandaag zijn de kleuters aan de beurt om de boeken om te wisselen in
de Boekenkraker.
Er is drumles voor groep 4.
Na school is de communievoorbereiding voor de leerlingen van groep 4
die de E.H. Communie gaan doen.
Na school is er sporten voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. Onze
Fontysstagiairs Yari en Noël begeleiden de kinderen.
Handvaardigheid voor de groepen 5a en 6 met ouderhulp
Vandaag heeft groep 8 een oefen-eindtoets
Juf Ine L. heeft een overleg met de leerplichtambtenaar.

