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Voorleesochtend
Woensdagochtend hebben kinderen van verschillende
groepen voorgelezen bij de peuters en kleuters en
groep 2-3. Dit vanwege de landelijke Nationale
Voorleesdagen.
Voorlezen is erg belangrijk bij jonge kinderen want ze
leren luisteren naar een verhaal, ze leren heel veel
nieuwe woorden en natuurlijk is het gezellig om samen
met een boek te gaan zitten. Op onze school vinden
kinderen het ook heel leuk om voor te lezen voor andere
kinderen. Ze kunnen dat ook ontzettend goed!! Via de
Parro app zullen er nog foto’s worden gedeeld!

Schoolfruit
Het schoolfruit voor volgende week is:
 Worteltjes
 Appel
 Sinaasappel
Hopelijk zal iedereen weer heerlijk smullen.
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Peuterdansen van 2-4 jaar
Ook in 2019 gaan we door met de peuterdanslessen.
Heb je een broertje of zusje, of een neefje of nichtje of
misschien een buurjongen of buurmeisje tussen de 2 en
4 jaar oud die graag een keertje mee willen dansen?
Dan kun je ze natuurlijk vertellen dat we peuterdanslessen geven. De lessen worden gegeven door een
echte danslerares die ook een eigen dansschool heeft:
Vive la danse!
Kosten per dansles: 3 euro.
Op de volgende vrijdagen zijn er danslessen op onze
school in de speelzaal van 11.45-12.30u.
8 februari, 22 februari, 15 maart,
29 maart.
Aanmelden kan bij juf Josje of bij dansschool
Vive la danse. J.massar@obsderietgoor.nl of
Vive-la-danse@hotmail.com.

Open dag
Op donderdag 21 februari zetten we onze deuren open
voor nieuwe ouders en kinderen op de open dag. In de
bijlage vindt u de flyer voor de open dag. Uw kind(eren)
krijgt/krijgen weer een flyer mee om voor het raam te
hangen of uit te delen aan peuters of ouders in uw
buurt die op zoek zijn naar een school. Hiermee kunnen
kinderen een prijs verdienen: maak een foto van de flyer
hangend voor het raam bij uw thuis. Uw adres of huisnummer hoeft er natuurlijk niet op. Mail de foto naar
meneer Robin en we zullen uit de onderbouw,
de middenbouw en de bovenbouw in totaal 3 foto’s
kiezen die een mooie prijs krijgen! De foto’s delen we
op FB dus houd er rekening mee dat de foto openbaar
wordt gemaakt. We hopen natuurlijk dat er nieuwe
ouders en kinderen komen kijken op onze school. Mocht
u meer flyers nodig hebben dan kunt u deze altijd aan
de leerkracht van uw kind vragen.
Mailadres meneer Robin: r.vdberg@obsderietgoor.nl
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Sociaal emotioneel leren
Deze week staat VERTROUWEN centraal in alle groepen.
Elke leerkracht besteedt hier aandacht aan in de vorm
van een Kwinkles of een afspraak van de week.
Vertrouwen in jezelf is erg belangrijk! Door positieve
ervaringen groeit het zelfvertrouwen en een positief
zelfbeeld. Wij doen in de klas verschillende oefeningen
met de kinderen om het zelfvertrouwen te vergroten.
Leerkrachten mogen kinderen ook vertrouwen geven
zodat ze kunnen laten zien dat ze iets kunnen. Daarbij is
het belangrijk dat de leerkrachten de kinderen de ruimte
geven zodat kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn. En
fouten maken mag!
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Kaokelswaree 2019
Ook dit jaar doen we weer mee met het Kaokelswaree.
De kinderen konden zich afgelopen week al opgeven via
de brief die is uitgedeeld over de activiteiten rondom
carnaval 2019. Het Kaokelswaree vindt plaats op
17 februari 2019 in De Kring oftewel De Kwakkelkooi.
Vorig jaar was het een geweldige ervaring en we hopen
natuurlijk dat we ook dit jaar weer gaan genieten van
onze talentjes!!

Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor

Handige data:
Pyjamadag
De leerlingen uit groep 6/8 hebben maandelijks een leuke
afsluiting. Samen met meneer Robin bepalen ze wat ze
aan het einde van die maand willen doen. Bijvoorbeeld
een andersomdag, een kauwgomuurtje of in dit geval
afgelopen vrijdag een pyjama/onesiedag.
De leerlingen kwamen in hun mooiste onesie of pyjama
naar school en hebben de hele dag “relaxt” de lessen
gevolgd. Ook groep 5 kwam vanmiddag als beloning in
pyjama/onesie naar school en hebben heerlijk film
gekeken.

Di 12 februari

Koffie-uurtje voor alle
ouders 14.30-15.30u

Do 14 februari

Valentijnsdag en Ateliers

Ma 18 februari

Definitieve adviesgesprekken groep 8

Vr 22 februari

Leerlingenraad 2

Wo 27 februari

Studiedag:
alle kinderen vrij,
ook de peutergroep!!
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