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Nieuwjaarswens
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen. Het nieuwe jaar is al even gestart. Toch willen wij u via deze
Nieuwsflits een goed en gezond 2018 toe wensen. Wij hopen, ook dit jaar net zo prettig samen te werken als het
voorgaande jaar.

Nieuwe leerlingen
Na de vakantie is Amy van der Velden bij ons in groep 1/2 a gekomen. We heten haar van harte welkom en wensen
haar veel plezier op onze school.

Open dag 24 januari
Op de open dag krijgen ouders van nieuwe leerlingen de kans om een kijkje te nemen in onze school. Mochten er in
jullie vrienden – of kennissenkring nog ouders zijn die dit jaar een kind in gaan schrijven, maak ze er op attent om
ook bij ons een kijkje te gaan nemen!

Personeel / leerkracht van groep 6 – adoptieverlof-ouderschapsverlof
Heel fijn nieuws voor mevr. Dekker: In de vakantie heeft zij bericht gekregen om haar dochtertje Anna, in Taiwan op
te halen. Zij reist, met haar man en zoontje Micha, op 22 januari naar Taiwan. Enkele weken zullen zij daar
verblijven. Met het adoptie verlof en ouderschapsverlof hoopt juffrouw Mariëtte Dekker in het nieuwe schooljaar
weer terug komen.
Op dit moment zijn we op zoek naar vervanging voor de groep. Op verschillende plekken is deze vraag uitgezet. De
vervanging is nog niet rond. Zodra ik iets weet laat ik het u weten.

Cito Toetsen Leerlingvolgsysteem
In de maanden januari en februari worden de toetsen voor ons leerlingvolgsysteem weer afgenomen. De resultaten
hiervan zullen tijdens de komende tienminuten gesprekken met u worden besproken.

Doorverwijzingsgesprekken en Open Dagen
Begin februari gaan de leerkrachten van groep 8 ook starten met de doorverwijzingsgesprekken. In januari kunnen
de ouders met hun kinderen de open dagen van de diverse scholen bezoeken. Heel veel succes en plezier gewenst
bij deze bezoeken.

Inspiratiemiddag voor leerkrachten
Op woensdagmiddag 31 januari zal een aantal collega’s weer een inspiratiemiddag bijwonen. Deze inspiratiemiddag
worden twee of drie maal per jaar georganiseerd door ons samenwerkingsverband Rivierengebied MiddenNederland. Dit keer zal Henk van de Hoef ons informeren over gepersonaliseerd leren met slimme software.

Luizencontrole
Deze vrijdag heeft er geen hoofdluiscontrole plaatsgevonden, voor volgende week vrijdag 19 januari staat nu de
controle gepland

Vrije middag
Dinsdagmiddag 8 februari zij alle leerlingen vrij i.v.m. administratieve werkzaamheden.

Gezinsdienst
Op 4 februari is er weer een gezinsdienst om 10.00 uur in de Hervormde Kerk in Woudrichem. In deze dienst gaat ds.
Van Dorsten voor, het thema van de dienst is: Open voor de ander. U bent van harte welkom.
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Vitamini’s sparen bij de Lidl
Momenteel is er een spaaractie bij de Lidl om groente –en fruitknuffels te
sparen. Als u deze niet spaart of spaarstickers/spaarkaarten over heeft, wilt u
deze dan in de daarvoor bestemde doos bij de directiekamer deponeren.
We willen ze gebruiken om een gezellige tafel in te richten rondom het thema
gruiten/gezond eten.

Nationale Voorleesdagen
Stichting Vrienden Kasteel Dussen organiseert in het teken van de Nationale
Voorleesdagen een voorleesvoorstelling op Kasteel Dussen. Donderdagochtend
25 januari gaan de groepen 1/2 naar de theatervoorstelling 'De tijger' op kasteel
Dussen.

Project Kunst voor Vlinderkind
De Woudrichemse muziekvereniging KNS gaat op 24 maart een concert
organiseren, met daaraan gekoppeld een kunstveiling voor een goed doel. Er is gekozen voor Stichting Vlinderkind,
zij strijden al vele jaren met hart en ziel voor een draagbaar leven met Epidermolysis Bullosa (EB), een erfelijke, zeer
ernstige en vooralsnog ongeneeslijke huidaandoening waarbij de hechting van de verschillende lagen waaruit een
huid bestaat, verstoord is. Door de wrijving tussen de 'loszittende' huidlagen ontstaan er blaren en ontvellingen.
Ondraaglijke pijn en jeuk zijn daarvan o.a. het gevolg. (http://www.vlinderkind.nl)
Tijdens dit concert worden, naast schilderijen van bekende kunstenaars uit de regio, ook schilderijen van leerlingen
geveild en verkocht. De opbrengst van de veiling is voor de Stichting Vlinderkind. In de periode tot de
voorjaarsvakantie wordt in de klassen gewerkt rondom het muziekstuk Schilderijen van een tentoonstelling van de
Russische componist Moessorgski, dit muziekstuk is de rode draad tijdens het project. Ook zullen er workshops
worden georganiseerd, waarin de leerlingen onder
begeleiding van een kunstenaar hun eigen schilderijen
gaan maken, naar aanleiding van de muziek. Tevens zal een
vertegenwoordiger van de stichting Vlinderkind een
presentatie komen houden en zal het zendingsgeld in deze
periode ten goede komen aan de organisatie van het
project.
Uit de schilderijen van de kinderen zal, door een deskundige jury, één schilderij worden uitgekozen voor de veiling
tijdens het concert op 24 maart, de andere schilderijen zullen voorafgaand aan het concert worden verkocht in het
Rondeel.
We hopen uiteraard op uw steun en aanwezigheid tijdens het concert op 24 maart. Nadere informatie volgt in de
komende Nieuwsflits, u kunt het project ook volgen op facebook: https://www.facebook.com/Kunstvoorvlinderkind

Bijlage Bestuur
In de bijlage bij deze mail, treft u een uitnodiging aan voor alle leden van de Vereniging De Stroming voor de
ledenvergadering. We bevelen deze van harte bij u aan.
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Museumbezoek Oud-Oosterhout
Afgelopen vrijdag heeft groep 6 Museum Oud-Oosterhout bezocht. Meer foto’s vindt u op de website en op de
Facebook pagina van school.

Agenda (ook terug te vinden op de website)
24 januari Open Dag 9.00 uur - 12.00 uur en 19.00 uur - 20.30 uur
25 januari theaterbezoek Groep 1/2: De Tijger in Kasteel Dussen
25 januari Bezoek Groep 7 aan het Speelgoedmuseum in Oosterhout
31 januari Deelname Groep 7 aan de Verkeersquiz in Nieuwendijk
1 februari Inspiratiemiddag voor leerkrachten
4 februari Gezinsdienst in de Hervormde Kerk in Woudrichem 10.00 uur
8 februari Werkmiddag (de leerlingen zijn vrij)

