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AGENDA
Dinsdag 16 januari

Creamiddag

Donderdag 18 januari

Ouderraad (13.45u-15.00u)

Maandag 22 januari

Uitslag Excellente School
Muziekles
Kinderraad 14.00u-15.00u
Muziekles
Creamiddag
Adviesgesprekken groep 8
Nationaal Voorleesontbijt groep 1/2 en 3
Adviesgesprekken groep 8

Dinsdag 23 januari

Woensdag 24 januari

Excellente Scholen
Komende week wordt het spannend. Zoals jullie weten zitten we in het traject om
eventueel Excellente School te worden. Naar aanleiding van het jurybezoek op 31
oktober hebben we ondertussen het juryrapport ontvangen. Dit rapport laat een
uitstekend beeld zien wat wij hier elke dag doen samen met onze partners. Namelijk
gelijke kansen bieden voor ieder kind. Hier staan dan ook veel complimenten in
genoemd. Maar of dit voldoende is…
Donderdag 18 januari krijgen wij de uitslag te horen. Mochten we het halen dan zal
op maandag 22 januari de uitreiking plaatsvinden.
Citotoetsen
De komende twee weken is het weer tijd voor de Citotoetsen. In de groepen 2 kijken
we naar de taal- en rekenontwikkeling van de kinderen. In de groepen 3 t/m 7
toetsen we de lees-, taal-, reken- en spellingontwikkeling. In veel gevallen
bevestigen deze toetsen het beeld wat de leerkrachten iedere dag in de groep
zien. In het volgende rapport kunt u de scores lezen.
Voor de kinderen hoort toetsen er gewoon bij. Dit zien wij ook graag als school. Bij
de kleuters is het gewoon een werkje. Wij willen u dan ook vragen om geen druk op
de kinderen te leggen. Gewoon goed je best doen zoals ze elke dag al doen! Op
tijd naar bed gaan is wel goed voor de kinderen. Niet alleen deze twee weken maar
eigenlijk altijd. Hopelijk kunt u daar rekening mee houden.
De Nationale Voorleesdagen
Woensdag 24 januari tot en met zaterdag 3 februari staan de Nationale
Voorleesdagen centraal. Er wordt dan veel aandacht besteed aan het voorlezen
voor kinderen die nog niet zelf kunnen lezen. Op woensdag 24 januari zal de
opening plaatsvinden met de groepen 1 t/m 3. Deze leerlingen mogen in hun
pyjama naar school toekomen. De opening start om 08.45 samen met de
groepsleerkracht. Daar wordt het prentenboek van het jaar voorgelezen. Om het
voorlezen in een intieme sfeer te laten plaatsvinden kunnen hier helaas geen ouders

zijn bij zijn. Na deze opening krijgen de leerlingen nog een klein ontbijtje in de groep:
een stukje ontbijtkoek of krentenbol. Vergeet dus niet om thuis al een klein hapje te
eten en te drinken.

Peuterdans
Eerste proefles op woensdagochtend 31 januari bij ons op school in de speelzaal.
Geef u op via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

WIJeindhoven
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg. Natuurlijk
wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden. Daarom kijk je met
een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf zou kunnen doen.
Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving iemand is die je kan
helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Anders zoeken we gewoon
verder, zo nodig naar professionele hulp. En we bespreken ook met je of je zelf iets
voor een ander zou kunnen betekenen. Want eerst kom jij, maar WIJeindhoven is er
voor ons allemaal.
WIJeindhoven is op de volgende dagen en tijden in ons SPILcentrum te vinden:





Inloop ’t Palet is op maandag van 8.10 tot 9.10 in de spreekkamer tegenover
de bieb
Lijmbeek 118 (reintegratiekantoor) woensdag van 9.30 – 11.00
De Tulp (Celsiusplein 18 – 19) donderdag 14.00 – 15.00

Verder zijn zij te bereiken op onderstaand telefoonnummer en mailadres:
WIJeindhoven: 040 238 8998
Emailadres: info@wijeindhoven.nl
Annemieke & Henriette van WIJeindhoven

