22 - 01 - 2014
Ma 20 jan

Start toetsen leerlingvolgsysteem

Wo 22 jan

Nationaal voorleesontbijt

Do 30 jan

Gedichten op het schoolplein

Di 4 feb

Kindertoneel

Ma 10 feb

Afscheid juf Ina

Ma 10 feb

1 rapport

Di 11 feb
Wo 12 feb
Do 13 feb

e

Ouderavond 15-minutengesprekken
CITO groep 8
Ouderavond 15-minutengesprekken
CITO groep 8
Ouderavond 15-minutengesprekken
CITO groep 8

Ma 17 feb

Ouderavond 15-minutengesprekken

Do 20 feb

Afscheid juf Annelies

Vr 21 feb

STUDIEDAG

Ma 24 t/m vr
28 feb

VOORJAARSVAKANTIE

Vervolgens zijn we met de kinderen op visite gegaan
bij schoenmaker Dennis en zoon Jeffrey. Wat een
apparaten staan daar!! Dat was mooi om te zien. Er
werd een zool van een schoen vast gemaakt. Ook
werden er schoenen mooi gepoetst.

Bezoek aan de schoenenwinkel en de
schoenmaker

EXCURSIE GROEP 1/2
Groep 1 en 2 zijn gestart met het thema
schoenen. In de klas komt een schoenenwinkel.
De kinderen moeten natuurlijk wel weten hoe het
nou allemaal werkt in een schoenenwinkel. Dus
we mochten met de kinderen op visite bij ‘Stoute
Schoenen’.
Yvonne heeft laten zien hoe de schoenen staan in de
winkel, welke schoenen er allemaal zijn, hoe het
magazijn eruit ziet en natuurlijk hoe het gaat met
betalen.
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VERJAARDAG MEESTER SJAAK
Meester Sjaak heeft met de kinderen zijn verjaardag
gevierd.
Het was een gezellige boel, veel spelletjes en
natuurlijk genoeg hapjes en drankjes.
Meester Sjaak is ook verschrikkelijk verwend met
allemaal leuke cadeaus , bedankt groep 5!

www.triangelweesp.nl
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groot succes

VOORLEESOCHTEND
De Nationale Voorleesdagen zijn van 22
januari tot en met 1 februari 2014. Tijdens
deze dagen besteden scholen en bibliotheken
extra aandacht aan het voorlezen, om zo het
belang van voorlezen te onderstrepen.

De Liefde voor Lezen Club heeft Wouter Pfeiffer
bereid gevonden om voor te lezen in de aula.
Wouter is meester-molenaar van korenmolen De
Vriendschap (aan de Vecht in Weesp). In deze
molen wordt nog op ambachtelijke manier graan
tot meel gemalen.
Na de vragen van de kinderen aan de molenaar
werden de kinderen van de bovenbouw in de klas
voorgelezen. Wouter las in de aula een sprookje
voor over een molenaar. Hier luisterden de
kinderen van groep 1 t/m 4 naar.

-kinderen krijgen inzicht in inhoudelijke
verbanden;
-het is een voorbereiding op het technisch lezen;
-het voorlezen is een moment van rust en
intimiteit;
-het vergroot de woordenschat.
Voorleestips zijn te vinden op
www.nationalevoorleesdagen.nl.
POËZIEWEEK
De Poëzieweek is dit jaar van 30 januari tot en
met 5 februari en heeft als thema: “
Verwondering”. Ook de Poëzieweek wordt
feestelijk ingeluid, en wel op donderdagochtend
30 januari 2014. Vanaf 8.10 uur die ochtend
worden er op het schoolplein gedichten voorgedragen door ouders.
Hoor, zie en proef de gedichten!
De Liefde voor Lezen club

RAPPORTEN
Maandag 10 februari
rapporten mee
Op maandag 10 februari
krijgen de kinderen uit de
groepen 2 t/m 8 hun
rapporten mee. In de aula
liggen dan de intekenlijsten
voor de oudergesprekken..

TIP VOOR OPVOEDINGSVRAGEN
Kijk voor opvoedingsvragen eens op de
website van het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG):
http://www.cjgweesp.nl/

- de bakkers van de Liefde voor Lezen Club deelden
broodjes en vruchtensap uit …. ENKELE VOORDELEN VAN HET
VOORLEZEN:

-het voorstellingsvermogen van kinderen wordt
er groter van;
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Het CJG is gevestigd in het gezondheidscentrum naast de school.
-U kunt binnenlopen zonder afspraak voor
korte vragen.
-U kunt ook een afspraak maken om
uitgebreider met een deskundige te praten
over uw vragen of zorgen over de opvoeding.
Zie de website voor openingstijden.
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