Het Lepelaartje
Beste ouders / verzorgers,
Vandaag ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2016. Vanaf nu zal de nieuwsbrief regelmatig verschijnen om u goed
te informeren over de school van uw kind(-eren). Ook werken we aan een nieuwe website waarop veel actuele informatie zal komen te staan. We hopen de nieuwe website
binnen enkele weken in gebruik te kunnen nemen.
In deze nieuwsbrief stel ik me even voor. Ik ben Piet Gorter,
woon in Noord-Holland en ben 61 jaar oud. Sinds 1985 ben
ik directeur van één of meer basisscholen.
Vanaf 2002 werk ik als interim directeur van (speciale) basisscholen in het hele land. Daarnaast adviseer ik besturen en
scholen hoe ze de kwaliteit van het onderwijs op de scholen kunnen verbeteren.

In dit Lepelaartje:
Opbrengst kerstmarkt
Thema groep 1/2
Gevonden voorwerpen
Kerstsfeer
Bibliotheekbezoek groep 3
Afscheid juf Serena

Als interim directeur van De Lepelaar zal ik er alles aan
doen om op onze school de talentontwikkeling en het welbevinden van alle kinderen te stimuleren.
Tot de zomervakantie heb ik een aanstelling voor vier dagen per week. Ik probeer zoveel mogelijk dagen op school
aanwezig te zijn.
Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd bij mij binnen lopen. Ik hoop op een prettige samenwerking.
Met vriendelijke groet namens het team,
Piet Gorter

Opbrengst Kerstmarkt
De opbrengst van de kerstmarkt is € 424,55.
Wat een geweldig resultaat!
Van het geld gaan we super zand (kinetisch zand) voor de
onderbouw en techniekdozen voor de bovenbouw kopen.
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Gevonden voorwerpen
De mand voor de gevonden
voorwerpen is weer erg vol!
Vanaf dinsdag 19 t/m donderdag 21 januari liggen alle
spullen bij de hoofdingang
op een tafeltje.
Als uw kind iets kwijt geraakt
is, kom dan even langs om te
kijken of het er tussen zit.

Thema beroepen
In de groepen 1/2 werken we de komende weken aan het thema be-

roepen. In de klas zijn we aan het werk met de volgende beroepen: de
timmerman, de automonteur, de buschauffeur, de brandweer en de
politie.
Van Arie letterkanarie leren we het woord kok en de letter “K “.
In het themawoordenboekje kunt U lezen welke woorden er met de kinderen besproken worden en achter in het boekje zitten de beroepenkaartjes waar ze thuis verschillende spelletjes mee kunnen doen.
Op internet maken we gebruik van Kleuteridee. We maken gebruik van
de interactieve praatplaten “wij bouwen een huis” en “de brandweer”.
http://kleuteridee.nl/wij-bouwen-een-huis/#interactievepraatplaat

http://kleuteridee.nl/brandweer/#interactievepraatplaat
Achter elk bolletje zit een activiteit voor kinderen om te doen.

Dinsdag 9 februari a.s. gaat groep 3
naar de bibliotheek.
Er is een introductieprogramma rond
“Woorden koken met Vos en Haas”. Het
doel van het bezoek is om kinderen en
ouders te stimuleren (meer) gebruik te
maken van de bibliotheek en dus meer
te lezen.

Afscheid juf Serena
Vorige week kregen we het bericht dat juf Serena van groep 1/2B met ingang van donderdag aanstaande enkele weken afwezig zal zijn
door ziekte.
Juf Serena heeft aangegeven na deze periode
van afwezigheid op zoek te gaan naar een
baan in de middenbouw of bovenbouw van
een school passend bij haar specialisatie.

Ouders zijn daarom van harte welkom
om mee te luisteren!

Op het moment dat we hiervan op de hoogte
waren hebben we de ouders / verzorgers van
de groep 1/2B meteen per brief geïnformeerd.

Als u wilt dat uw kind lid wordt van de
bibliotheek, geef het even aan bij juf
Andrea.

Het betekent dat juf Serena afgelopen vrijdag
afscheid heeft genomen.
Voor de kinderen, de ouders en de collega’s
kwam het afscheid erg onverwacht.
In samenwerking met het bestuur proberen we
zo snel mogelijk een nieuwe leerkracht voor
groep 1/2B aan te stellen voor de rest van het
schooljaar.

OBS De Lepelaar
Kempenaar 14-58
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Kerstsfeer op De Lepelaar
E-mail:
lepelaar@stichtingschool.nl
Website:
www.obsdelepelaar.nl

OBS De Lepelaar
Plezier in leren!

Kijk voor meer informatie ook eens op www.obsdelepelaar.nl
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