Buren, 20 januari 2022
Beste ouders/verzorgers,
Preview The Leader in Me
Afgelopen woensdag hebben we digitaal bezoek gehad. Het was een vooronderzoek op de
uiteindelijke certificering (behalen van de milestone) op donderdag 17 maart a.s.. We zijn
dan een échte The Leader in Me school, we voldoen daarmee aan de kwaliteitseisen
hiervoor. Onze leerlingen hebben een rondleiding verzorgd, er zijn groepen bezocht en er is
gesproken met ons leerlinglighthouse. Natuurlijk alles geregeld door onze leerlingen. Voor
komende periode hebben we nog een aantal aandachtspunten. We gaan bijvoorbeeld aan
de slag met de doelen en er komen twee extra bladzijden in het portfolio.
Ook hebben we het in de groepen over leiderschap en
gewoonten. Vindt u het leuk om dit thuis ook te oefenen? In de
bijlage zit het teken/schrijfblad : Mijn ideale ochtendroutine.
Wat is bij jou de gewoonte? Opstaan, aankleden en dan eten
of opstaan, eten en dan aankleden? En wanneer poets je je
tanden. Als je iets vaak doet dan wordt het een gewoonte!
De Nationale Voorleesdagen 2022
De Nationale Voorleesdagen komen er
weer aan. Deze zijn dit jaar van 26
januari t/m 5 februari. Tijdens deze
dagen besteden wij extra aandacht
aan de leesbevordering. Zo gaan de
juffen en meesters in andere klassen
voorlezen, worden er leuke activiteiten omtrent lezen in de klas
gedaan en organiseren wij een voorleeswedstrijd.
De kinderen die dat leuk vinden, mogen zich hiervoor inschrijven bij
hun juf of meester.
De eerste ronde wordt gehouden in de klas. De kinderen mogen een stukje voorlezen uit hun
favoriete boek. Dit mag maximaal 4 minuten duren. Hier mag thuis natuurlijk voor geoefend
worden. De winnaar uit de klas, mag strijden tegen de winnaars uit de andere klassen. Op
dinsdag 1 februari is de grote schoolwedstrijd. Er zal een wedstrijd zijn tussen de groepen 3,
4 en 5 en een wedstrijd tussen de groepen 6, 7 en 8.
Wat zal dat spannend worden!
Groep 3a en 3b
De groep 3 blijft in ieder geval tot aan de voorjaarsvakantie in twee groepen les krijgen. Voor
deze vakantie zullen wij u informeren over de periode tussen de voorjaarsvakantie en
zomervakantie.
Communicatie “ouders nog niet in school”
Het werd ons voor de kerstvakantie weer duidelijk dat we een lange adem moeten hebben.
Gelukkig mochten we open op 10 januari j.l. Toch blijft het ongemakkelijk niet “zomaar even”
in gesprek te kunnen met ouders. Dat geldt ook voor u als ouder, niet gemakkelijk even
binnen te kunnen lopen. Wij hopen dat we binnenkort hierin weer stappen mogen maken. - - Mocht u voor ons een mededeling hebben kan dat natuurlijk altijd via de mail.

- Heeft u zorgen, dan willen we u vragen ons te bellen. Een gesprek geeft vaak direct
duidelijkheid en kunnen er ook afspraken gemaakt worden. In het algemeen zijn we zeker tot
16.30 uur bereikbaar op het algemene telefoonnummer van de school. Mocht de leerkracht
van uw kind in gesprek zijn wordt u altijd dezelfde of de volgende dag terug gebeld.
- Ziekmelding graag tussen 8.00uur en 8.20 uur. Mocht u geen gehoor krijgen, willen wij u
vragen het na 10 minuten nog eens te proberen.

Een hele praktische vraag
Wij zijn op zoek naar een goed werkende koelkast of koelvriescombinatie
voor bij ons op school - Dit i.v.m.schoolzuivel, hierover krijgt u nog verdere
informatie - Deze hoeft niet nieuw te zijn en ook niet geheel gratis. Wie kan
ons helpen?

Met vriendelijke groet,
Namens het team Obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

