Nieuwsbrief 10 december 2018
Onze agenda.
11 december
18 december
20 december
21december

Groep 1-2 geen gym i.v.m. kickboks- clinic.
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!
Kerstactiviteit van18.00 tot 19.30 voor alle kinderen op school.
Kinderen zijn om 12.00 uur vrij!

Kerst
Onderaan de nieuwsbrief vindt u een uitnodiging van het Kerstgala 2018.
Impulsklassen
Passend Onderwijs Maas en Waal verzorgt al een aantal jaar Impulsklassen. In deze impulsklas zitten
kinderen met concentratiemoeilijkheden, moeite met regels, faalangst, startproblemen en dergelijke.
De kinderen komen, in een groep van maximaal 8 kinderen, één dinsdagochtend per week (bovenbouw)
of vrijdagochtend (onderbouw) bij elkaar gedurende ongeveer 11 bijeenkomsten. Eén ouder of verzorger
komt mee voor de begeleiding.
In de Impulsklas werken kinderen aan de doelen die tijdens het intakegesprek - samen met het kind -zijn
geformuleerd. Deze doelen zijn telkens kleine verbeterstappen, zodat de kans op succeservaring groot is.
Wellicht wordt u binnenkort gevraagd voor een gesprek met de leerkracht en/of intern begeleider omdat
uw kind in aanmerking komt voor de Impulsklas. Of misschien denkt u zelf na het lezen van de brochure
(zie bijlage) “Dat is wat voor mijn kind!” Bespreek dit dan met de intern begeleider of de eigen leerkracht
van school, hij/zij kan u verder helpen.

Alle kinderen die in de periode van 3 december tot 14 januari
jarig zijn:
4 december 2018
11 december
15 december
18 december
20 december
21 december
25 december
27 december
2 januari 2019
2 januari
3 januari
10 januari

Fem van der Torre
Sam van Tiem
Joris de Vree
Jill Story
Roemer Lap
Vera Walraven
Calle Kropman
Milan Vossen
Sam van Ooijen
Isabel Reijnen
Dex Eckstein
Jan de Kroon

groep 5
groep 7b/8
groep 6/7a
groep 7b/8
groep 7b/8
groep 1/a2
groep 5
groep 3/4
groep 1/2b
groep 1/2b
groep 3/ 4
groep 1/2a

en een fijne dag.
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Beste ouders/ verzorgers,
Nu de Sint ons land weer heeft verlaten, kijken we weer vooruit naar het volgende feest.
Kerstmis!
Op donderdag 20 december vindt tussen 18.00 uur en 19.30 uur op de Laak het Kerstgala plaats.
Hiervoor komen we natuurlijk allemaal met onze mooiste kleding aan naar school.
Het programma:
De kinderen verzamelen bij de eigen leerkracht op de onderbouwspeelplaats.
De ouders zoeken ondertussen een plekje langs onze rode loper op de bovenbouwspeelplaats.
Vervolgens lopen de kinderen met hun groep over de rode loper
naar binnen waar nog allerlei leuke activiteiten plaats zullen vinden.
Voor de ouders is er een gezellig samenzijn in de onderbouwhal,
onder het genot van een hapje en drankje.
Na een gezellige avond worden de groepen, door de leerkracht,
om 19.30u naar buiten gebracht.
Foto’s:
We willen u verzoeken om thuis foto’s te maken van jullie
kind(eren). De leerkracht zorgt voor een klassenfoto en plaats deze
op klasbord.
Er mogen langs de rode loper GÉÉN foto’s gemaakt worden.
We willen er met z’n allen een fijne avond van maken en hopen
jullie allemaal te zien.
Vriendelijke groeten namens het team en de
Oudervereniging van de Laak.
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