Nieuwsbrief 25 januari 2019
dinsdagavond 29 januari

Infoavond HPC

zaterdag 2 februari

Volleybaltoernooi groep 7 en 8

maandag 4 februari

Info avond over De Overstap op het HPC voor ouders/verzorgers
van de leerlingen van groep 8

maandag 4 februari en
dinsdag 5 februari

Gesprekken V.O. groep 8, definitief advies

donderdag 7 februari

Let op: infoavond groep 7 over 10-14 onderwijs ‘De Overstap’
gaat niet door

vrijdag 8 februari

Volgende nieuwsbrief

Volleybaltoernooi op zaterdag 26 januari a.s.
Het volleybaltoernooi is dit schooljaar op 26 januari (morgen dus) en niet op
2 februari zoals staat vermeld op de kalender.
Dit jaar is ook groep 6 uitgenodigd om een keer te komen volleyballen tijdens
het Basisscholen Volleybaltoernooi. Deze clinic wordt georganiseerd om te
laten zien dat volleybal voor groep 6 ook erg leuk is.
Het programma ziet er als volgt uit:
Groep 7: 09.00-11.00 uur (wedstrijden)
Groep 6: 11.30-13.00 uur (clinic vorm)
Groep 8: 13.30-15.30 uur (wedstrijden)
Ouders zijn hartelijk welkom om de kinderen een poosje aan te moedigen!

Schoolfotograaf op de LvB op maandag 18
februari a.s.
Op 18 februari a.s. komt de schoolfotograaf naar onze
school. Het is fijn als de kinderen op deze dag kleurrijke
kleding dragen, liever geen zwarte, grijze of witte
kleding.
Wat voor foto’s worden er gemaakt?
 Individuele foto’s van de kinderen
 Groepsfoto’s
 Foto’s met broertjes en zusjes van de LvB, de
zogenaamde gezinsfoto’s
U ontvangt de pakketten geheel vrijblijvend en u kunt zelf beslissen of u een of meerdere vellen wilt
kopen. En natuurlijk kunt u, als u dat wilt, extra foto’s nabestellen. Bij de foto’s ontvangt u een

factuur. Als u niets wilt kopen, kunt u de pakketten eenvoudig en kosteloos terugsturen. U hoeft dan
niets te betalen.
Voor de duidelijkheid: Gezinsfoto’s zijn foto’s van broertjes en/of zusjes samen. Op deze foto’s staan
alleen kinderen die op de LvB zitten.
Komende dinsdag ontvangt uw kind hierover een uitgebreide brief met antwoordstrookje.
Als u een gezinsfoto wilt hebben, wilt u dit dan uiterlijk maandag 4 februari via het daarvoor
bestemde antwoordstrookje doorgeven aan de leerkracht van uw kind?
De peuters van Peuterpret zijn op maandag niet aanwezig. We kijken nog naar een geschikte
datum waarop zij met hun broertje(s) en/of zusje(s) op de foto gezet kunnen worden.

FUN RUN
Dit jaar geen sponsorloop op school, maar een FUN RUN.
De kinderen lopen voor het goede doel (Kika en het
schoolplein) rondjes door en om het schoolgebouw.
Samen met het HPC en het Kikafonds gaan we er iets
moois van maken. Het belooft een geweldig gebeuren te
worden! We starten vrijdag 22 maart rond 10.00 uur met
de jongste kinderen. Via de nieuwsbrief houden wij u op
de hoogte.

De Kanjertraining
We zijn alweer 8 jaar een Kanjerschool en daar zijn we trots op!
Volgende week vrijdag ontvangt u van ons een inhoudelijke nieuwsbrief
waarin we u op de hoogte brengen van de manier waarop we op school
met de Kanjertraining bezig zijn.

Nationale Voorleesweek woensdag 23
januari t/m zaterdag 2 februari
De Voorleesweek (zie:
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/) is een jaarlijks
terugkerende campagne die volwassenen wil
aanmoedigen om vaak voor te lezen aan kleine en grote
kinderen. Thuis of op school, samen met kinderen in
boeken kijken en voorlezen stimuleert niet alleen de
taalontwikkeling, maar is ook leuk voor kinderen én
volwassenen. Het is een moment van gezellig en intiem
samenzijn.
Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!
Ook op school zullen we gedurende deze Nationale Voorleesweek op verschillende manieren extra
aandacht aan voorlezen besteden.

Nationale voorleesweek bij de bibliotheek
Als je tijdens de Nationale Voorleesweek lid wordt van de
bibliotheek, krijg je een vingerpoppetje van Harry de Kat
cadeau! En wat nog leuker is: kinderen tot 18 jaar
kunnen gratis én zonder inschrijfkosten lid worden van onze
bibliotheek.
Een abonnement van de bieb biedt eindeloos lees-, kijk- en
luisterplezier. Naast boeken leen je ook gratis muziek, films,
luisterboeken, tijdschriften en bladmuziek. Bovendien heb je
toegang tot e-books voor op je tablet, e-reader of
smartphone. Alles bij elkaar ruim een half miljoen items.

Workshop zelf spelletjes maken en spelen op je laptop of mobiel
Bouw je eigen Star Wars of Frozen game! Dat kan met het
programma Scratch. Studenten van de opleiding Applicatie
Ontwikkelaar (ROC Rijn IJssel) komen jou helpen je eigen game
te maken. Meld je vooraf aan bij jouw bibliotheek.
Voor wie:
kinderen van 6 jaar en ouder
Waar:
Bibliotheek Zetten
Wanneer:
dinsdag 5 februari a.s.
Tijd:
15.30 - 17.00 uur
Prijs:
gratis
Meenemen: eigen laptop, eventueel kan je gebruik maken van een laptop van de bibliotheek

Workshop Stop Motion
Kijk jij graag naar animatiefilmpjes, en zou je het leuk vinden om
ze zelf te leren maken? Stop Motion is een filmpje gemaakt van
foto’s die je snel achter elkaar afspeelt. In deze stop motion
workshop leer je hoe je zelf een animatie kunt maken. Je hebt je
eigen smartphone of tablet nodig, de gratis app 'Stop Motion
Studio' en verder vooral veel fantasie! Door fotograaf Nienke
Wiering. Meld je vooraf aan bij jouw bibliotheek.
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Tijd:
Prijs:
Meenemen:

kinderen van 8 jaar en ouder
Bibliotheek Zetten
maandag 11 februari a.s.
15.30 - 17.30 uur
gratis
eigen smartphone of tablet

Voor beide workshops zie: https://www.obgz.nl/activiteiten/Vestigingen/zetten.website.html

