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Pilot: Typen voor groep 6-7-8
Volgende week starten de kinderen van
groep 6-7-8 met de typelessen van het
programma Ambrasoft.
https://ambrasoft.nl/
Alle kinderen werken in hun eigen tempo
aan het vergroten van de
typevaardigheid en uiteindelijk aan het
behalen van een typediploma. Met als
doel een goede voorbereiding op het
voortgezet onderwijs.
Iedere leerling krijgt een persoonlijke
inlogcode, zodat er zowel op school als
thuis geoefend kan worden. Deze
inlogcode krijgen ze maandag 22 januari
mee naar huis.
De opbouw van het programma gaat uit
van minstens vier oefenmomenten per
week. Twee keer per week wordt er op
school geoefend en we zouden het fijn
vinden als de leerlingen en hun ouders
twee keer per week thuis oefenen. De
instructie van het programma wordt in
de klas gegeven, waarna de leerlingen in
hun eigen tempo verder gaan.
De komende maanden gaan we bekijken
hoe deze pilot loopt, wat zijn de
ervaringen van de kinderen, de
leerkrachten en de ouders.
Afscheid Debby
Debby zal 1 februari definitief stoppen
als IB-er op onze school. Ik heb

U daar in het begin van het schooljaar al
over geïnformeerd. Mocht u haar nog
even willen spreken, loop dan gerust
even binnen bij haar.
Nieuws Kim, Sandra en Loes
Kim, de leerkracht van groep 8, zal nog
enige tijd afwezig zijn op school.
Sandra, de leerkracht van groep 5, is
langzaam aan het herstellen van een
zware griep. We hopen haar binnenkort
weer op school te zien.
Loes ( IB-er) zal begin maart geopereerd
worden. Daarna zal zij weer rustig gaan
starten met haar werkzaamheden. U zult
haar af en toe al op school rond zien
lopen. In de tussentijd komt er een
interim IB-er, zodat de zaken aangaande
het IB-werk gecontinueerd blijven
worden.

Carnaval
In de week van 5 februari kiezen we wie
dit jaar onze prins, prinses en raad gaan
worden. Op vrijdag 9 februari vieren wij
carnaval op school. Volgende week
ontvangt u het hele programma van wat
er in deze week allemaal staat te
gebeuren. ALAAF!
Code rood
In Nederland worden we steeds vaker
geconfronteerd met een door het KNMI
afgegeven weeralarm code rood. Dit is
een weeralarm waarbij extreem weer
een grote impact heeft op de
samenleving.

Ook wij hebben daar als school natuurlijk
mee te maken. In geval van extreem
slecht weer beoordelen wij per situatie
hoe we daar mee om moeten gaan.
Geplande uitstapjes, gymlessen e.d.
gaan niet door als dit d.m.v. een
weeralarm wordt geadviseerd. We zullen
u daar per situatie zo snel mogelijk over
informeren.

Activiteiten, vrije dagen en
vakanties
22 en 25 januari: Inloopochtend
26 januari: Presentatieuurtje
groep 5,6,7 en 1-2a (13.00u13.45u)
31 januari: Presentatieuurtje
groep 3,4,8 en 1-2b (13.00u13.45u)
5-9 februari: Carnaval op school
12-16 februari: Voorjaarsvakantie

Stichting leergeld

21 februari: Kinderen om 12.00u
vrij

Steeds meer kinderen in Nederland

5-16 maart: Portfoliogesprekken

kunnen om financiële redenen niet
meedoen aan activiteiten die voor
hun leeftijdsgenootjes heel normaal
zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de
zijlijn. Leergeld wil deze kinderen
mee laten doen!
Wilt u meer weten, neem dan
contact op met Leergeld Land van
Cuijk. Leergeld behandelt uw
aanvraag in alle vertrouwelijkheid.
Telefonisch bereikbaar op
maandag- en donderdagochtend
tussen 10.00 en 12.00 uur onder
de nummers 06-57102296 en 0657102302 of
via info@leergeldlandvancuijk.nl of
de website.

Nieuws uit de regio
Jeugdpronkzitting en Kinderoptocht

Kun jij zingen, dansen, tonpraten, tappen,
toveren of iets anders? Geef je dan op voor de
jeugdpronkzitting én….zondag 11 februari
2018 is het weer zover, dat wordt Boxmeer
even omgetoverd tot het Wilde Westen! Wil jij
alleen, met je broer, zus, vrienden of gewoon
met je hele klas meedoen aan de
Kinderoptocht? Verzin dat iets leuks
rondom het thema Cowboys en Indianen.
Voor meer informatie zie volgende link de
geitenbok
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