Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari 2018. Indien u na het lezen nog vragen heeft, neem dan
gerust even contact met ons op (010-4168762).
Toetsen
In januari zijn in de groepen de CITO- toetsen afgenomen op verschillende gebieden zoals: rekenen,
woordenschat, lezen en spelling. In februari worden de toetsen geanalyseerd en worden nieuwe
plannen opgesteld, zodat alle kinderen onderwijs op hun niveau kunnen krijgen. Tijdens de
rapportgesprekken zal de leerkracht u verder informeren over de resultaten van uw kind.
Wetenschap en Techniek
Op Het Middelpunt besteden we extra aandacht
aan dit vak. De bovenbouw is recentelijk met
een 3-D printer aan de slag geweest.
In deze periode besteden de groepen 3 en 4
aandacht aan ‘Spiegelen en optische illusies’.
De kinderen maken een thaumatroop. Dat is een
stokje met een rol met afbeeldingen van een
kooi en een vogeltje. Als je die snel draait , dan
lijkt het net alsof het vogeltje in het kooitje zit.
Uitnodiging kijkavond (herhaling)
Hierbij nodigen wij u uit om het werk van uw kind(eren) in de klas te komen bekijken. Uw kind mag zelf
zijn / haar werk aan u laten zien en er wat over vertellen.
Het is tevens een goede voorbereiding op de rapport- of voortgangsgesprekken, die in de week van 12
februari a.s. zullen plaatsvinden.
U bent dan ook van harte welkom op  donderdag 8 februari a.s. van 18.30 uur tot 19.00 uur. Wij
rekenen op uw komst.
Samenwerkingsdag met ouders
Maandag 22 januari was de samenwerkingsdag met
leerkrachten en ouders. Op deze dag werkten ouders
en leerkrachten over de sterke punten en de
aandachtspunten van de ouderbetrokkenheid op Het
Middelpunt.
Er komt een groepje met ouders en leerkrachten, die dit
verder gaat uitwerken.
We kunnen terug kijken op een leuke en gezellige dag,
die ook erg leerzaam en interessant was voor ouders en
leerkrachten.
Studiedag op donderdag 29 maart
Op deze dag hebben we een studiedag. Alle kinderen zullen deze dag vrij zijn.
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Vakantie schooljaar  2018 – 2019
Start schooljaar

Maandag 27 augustus

Herfstvakantie

Maandag 22 oktober – vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie

Maandag 24 december 2018 – vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

Maandag 25 februari – vrijdag 1 maart 2019

Goede Vrijdag

Vrijdag 19 april 2019

Meivakantie

Maandag 22 april – vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaartweekend

Donderdag 30 mei – vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren

Maandag 10 juni 2019

Zomervakantie 2019

Maandag 22 juli – vrijdag 30 augustus 2019

J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur

AGENDA

februari / maart

Do. 8 februari
Ma. 12 februari
26 februari t/m 2 maart
Ma. 19 maart
Vr. 23 maart
Wo. 28 maart
Do. 29 maart
Vr. 30 maart t/m ma. 2 april
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‘Kijk-uurtje’ 18.30 u. - 19.00 uur
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Ouderavond Groepen 1 en 2
Disco
Paasmaaltijd
Studiedag – alle kinderen zijn vrij
Paasvakantie
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