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Citotoetsen
Vrijdag beginnen de Cito M-toetsen. Wilt u daarmee rekening houden als u de school
binnenkomt? Het is belangrijk om de rust op de gang te bewaren omdat kinderen op
verschillende plekken aan het toetsen zijn.
Het weer is soms wat onstuimig maar wij willen u vragen om pas 11:55 en om 15:10 naar binnen
te komen om de kinderen op te halen. Rust in de gang is deze week extra van belang.
Thema Middeleeuwen/ Grieken en Romeinen

Vanaf 22 januari gaan wij aan het werk over de Middeleeuwen. Er staan excursies gepland naar
Schokland en de kinderen gaan een mooi amulet maken uit speksteen of klei. We hebben nog
wel wat vijlen nodig, mocht u vijlen aan ons uit willen lenen dan horen wij dat graag. (Meester
Jan weet hier alles van).
Nationale voorleesdagen
Op 23 januari t/m 2 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Er is van alles te
doen in de bibliotheek, de boekwinkels en natuurlijk op school. Er wordt een
heerlijk ontbijt geserveerd bij de kleuters (u hoort via de juffen nog wanneer) en
er wordt vooral héél véél voorgelezen. Als u thuis ook aan uw kind voorleest is
dat heel goed voor de woordenschat en de taalontwikkeling. En leuke
prentenboeken die zijn er genoeg!!
Fietsen
Sinds de jaarwisseling vinden de kinderen steeds kapotte fietsen in de bosjes en rondom het
schoolplein. Wilt u ons helpen door een oogje in het zeil te houden? Ook onder schooltijd
gebeuren er wel eens rare dingen met fietsen. Wij houden er tijdens de pauzes goed zicht op
maar tijdens de lessen lukt dat niet. Extra ogen zijn daarom van harte welkom.
Kinderen gezocht voor onderzoek naar kleurenblindheid
Voor mijn masterthesis aan de Universiteit Utrecht ga ik onderzoek doen naar de invloed van
kleurgebruik in rekensommen op kleurenblinde kinderen. Zelf ben ik kleurenblind en ben
werkzaam als leerkracht in het onderwijs. Om mijn onderzoek te doen slagen ben ik op zoek
naar kleurenblinde kinderen (4-12 jaar) die mee kunnen doen aan mijn onderzoek, aan wie ik
een aantal rekensommen met kleur wil voorleggen. Dit onderzoek kan op school of bij u thuis
plaatsvinden en duurt zo’n 15-20 minuten. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te
herleiden tot uw kind.
Wilt u meehelpen, of wilt u meer weten over het onderzoek? Klik dan op onderstaande link.
Alvast heel erg bedankt!
https://goo.gl/forms/BDgv9agDNsSMaewv1
Met vriendelijke groet,
Jasper Rietman

Kletskaarten van de Vreedzame School
U ontvangt komende week een kletskaart van de groep
van uw kind. Het is de bedoeling dat u met uw kind kletst
(praat) over het onderwerp op de kaart. Dit blok heet “We
lossen conflicten samen op”. Hiernaast ziet u als voorbeeld
de kletskaart van groep 3. Gewoon een praatje maken
met uw kind n.a.v. de vragen op de kaart is fijn voor u als
ouders maar ook voor de kinderen. U krijgt de kletskaart via
uw kind mee naar huis. Heeft u volgende week nog geen
kletskaart ontvangen? Vraag er dan een bij de leerkracht
van uw kind. Spreekt of leest u (nog) niet zo goed
Nederlands? Vraag ander ouders om hulp.

Agenda januari 2019

18-01 t/m 25-01

Cito Midden toetsen

22-01

Thema opening Romeinen en Grieken

24-01

Voorleesdagen/ ontbijt

31-01

Start AVI/ DMT leestoetsen

Thema

Het thema deze periode is Grieken en Romeinen
Opendagen VO Groep 8

18-01

Openmiddag Aeres PRO (groep 8) voor ouders en kinderen.

22-01

Opendag Vakcollege

23-01

Opendag Berechja

24-01

Opendag ZZL

28-01

Opendag Bonifatius Mavo

29-1

Opendag Emmelwerda college

Voor informatie bekijk ook onze website:
www.obsdekeerkring.nl
of abonneer je op onze facebook site:
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Education/De-Keerkring-Emmeloord355429247997237/
Groeten van het team van OBS De Keerkring

