10 - 01 - 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In blijde verwachting
Wat een verrassing: Bij toeval zijn twee leerkrachten in blijde verwachting:
Zowel Meta als Manon vertelde het nieuws bijna tegelijkertijd. Ze zijn beide rond
dezelfde tijd uitgerekend.
Van harte gefeliciteerd
Dit heeft wel tot gevolg dat beiden helaas het schooljaar niet helemaal afmaken.
Als alles goed gaat zullen de zwangerschapsverloven in juni met ingaan.
Voor deze periode wordt er natuurlijk vervanging geregeld, hier zal eerdaags meer
over bekend worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOOR DE OUDERS VAN GROEP 1, 2 EN 3
DONDERDAG 19 JANUARI - 20:00 UUR

VOORLICHTINGSAVOND OVER LEZEN , VOORLEZEN EN LEESPLEZIER
De avond zal worden ingevuld door twee gastsprekers: Jeanette van Riggelen en Femke Reijn.
Jeanette is een logopedist van logopediepraktijk Weesp.
Zij zal gaan vertellen over het belang van voorlezen, lezen en het hebben van leesplezier.
Femke is een medewerker van de voorleesexpres en zal daar meer over vertellen.
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WOENSDAG 18 JANUARI PERSONEELSDAG
Tijdens deze personeelsdag komen alle leerkrachten van de 22 scholen van Talent Primair bij elkaar in het Spant in
Bussum.
Naast het plenaire programma heeft iedereen ook verschillende workshops kunnen kiezen. Dit jaar gaan veel
workshops over ICT in het onderwijs. Er is ook een workshopronde met creatieve onderwerpen.
Uit deze workshops kunnen kunnen de leerkrachten kiezen:
Slimmer met mediatools
Basics Google Drive en Google
Documenten
Google Formulieren
Google Classroom
Werken in de cloud
Plannex
ICT in de kleuterklas: Apps bij
kleuters
Mediawijsheid
Mindmappen met iMindMap
Taal en ICT

ICT en woordenschat
Innovatief automatiseren tijdens
rekenles
Bewegingsonderwijs ... voor
vakleerkrachten
Leer programmeren met
LEGO Education
Optimaal werken met touchscreen in
de klas
Programmeren fileren
Data en de bouwstenen voor je
onderwijs

Ervaar Virtual Reality!
Gepersonaliseerd leren met ICT
Social Schools, kindportfolio
Financiële administratie (voor
administratief personeel)
Circusacts
Lied-Spel
Talent in Beweging
Theatersport
Flashmob

____________________________________________________________________________
Zijn alle broertjes en zusjes onder de vier jaar al
opgegeven voor de Triangel?
Doe dit a.u.b. op tijd, zodat uw jongere kind ook
een plaatsje bij ons heeft

www.cjgweesp.nl
035-7600768

AGENDA
wo 11 jan

Koffieochtend groepen 1/2

wo 18 jan

PERSONEELSDAG - ALLE KINDEREN VRIJ

do 19 jan

20.00uur Voorlichting over lezen voor ouders groepen 1,2 en 3

wo 25 jan

Nationaal voorleesontbijt/ leesmarathon

do 26 jan

Nationale gedichten dag

vr 27 jan

Koffieochtend groepen 1/2

do 2 mrt

Klassenvoorstelling groep 4
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