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0546- 572478

Maandviering groep 1/2 A

info@hetlaarwierden.nl

01-02-2020
OPEN DAG

Juffendag
Vrijdag 14 februari is het feest op het Laar. Alle juffen vieren op
deze dag hun verjaardag! De juffen hebben bedacht dat we
dit jaar een feestje vieren in het thema LIEFDE! De kinderen
mogen deze dag iets aan doen in de kleuren rood of roze of iets
wat met het thema liefde te maken heeft. Niks moet…alles
mag!

05-02-2020
Rapporten mee
07-02-2020
Maandviering groep 5

Wij begrijpen dat de kinderen iets
willen geven aan de juffen. Zij
worden heel erg blij van een
mooie tekening of een
zelfgemaakt knutselwerkje. Uit
ervaring weten wij ook dat
ouders/kinderen graag iets samen
willen geven. Dit waarderen wij
maar wij vragen u dit zelf
onderling te regelen.

Veiligheid

Wisselen werkdagen

Respect

Aan het einde van vorig schooljaar is met u gecommuniceerd
dat juf Sharon en juf Marjolijn halverwege het schooljaar van
werkdagen gaan wisselen. Volgende week is het zover….we
zitten op de helft van het schooljaar! Dat betekent dat Marjolijn
vanaf volgende week de maandag, dinsdag zal werken en
Sharon de donderdag en vrijdag. De woensdagen zullen zij
wisselend voor de groep staan.

B6-4all
(Basics for all)

Naar binnen en
buiten gaan

We lopen achter de
leerkracht aan naar binnen.

Ik houd mijn handen en
voeten bij mij.

Ontdekken
Vanaf de kapstok lopen we
rustig naar de plek waar we
moeten zijn.
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Rapporten mee
Woensdag 5 februari krijgen de kinderen vanaf groep 3 hun
rapport mee naar huis. In dit rapport vindt u de bevindingen van
de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind(eren) op
sociaal-emotioneel vlak en op de verschillende vakgebieden.
Vanaf groep 1 krijgen de kinderen dit jaar voor het eerst ook
een IK-Rapport mee naar huis. Dit rapport is een portfolio waarin
de kinderen laten zien wie zij zijn, waar ze trots op zijn en aan
welke doelen ze werken. Wij vinden het belangrijk dat de
kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en leerproces
en dat zij hier verantwoordelijkheid voor krijgen en nemen. Twee
keer per jaar krijgen de kinderen de map mee naar huis maar
gedurende het jaar kunnen kinderen werk waar zij trots op zijn
toevoegen aan hun map. Aan het einde van groep 8 hebben
de kinderen een prachtige verzameling aan werk en kunnen zij
en u goed zien op welke manier zij gegroeid zijn in hun
ontwikkeling. Voor de groepen 1 t/m 7 betekent dit dat zij
hiervoor een nieuwe extra map krijgen. Het IK rapport van groep
8 voegen wij toe bij het ‘gewone rapport’.

Uitnodiging 10-minuten gesprekken
Deze week ontvangt u via Parro een uitnodiging voor de 10minuten gesprekken van 13 februari. Deze gesprekken zijn voor
de groepen 1t/m 7. Vandaag vinden de adviesgesprekken voor
groep 8 plaats.

Kind op maandag
Week 5: 27-31 januari 2020
Het geluk, Matteüs 5:1-12
Als niemand het ziet, Matteüs
6:1-4
Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15
Week 6: 3-7 februari 2020
Wees niet bezorgd, Matteüs
6:25-34
Het huis op de rots, Matteüs
7:24-27
De zieke knecht, Matteüs 8:5-13
Week 7: 10-14 februari 2020
De storm op het meer, Matteüs
8:23-27
Twee bezetenen, Matteüs 8:2834
De genezing van een verlamde,
Matteüs 9:1-8

Fotograaf
Aanvulling voor de kalender:
24 maart komt de fotograaf!

OPEN DAG Het Laar
Op zaterdag 1 februari van
9.30 u – 12.30 u staan de deuren
van het Laar
open voor toekomstige 4-jarigen
en hun ouders. Kent u ouders
waarvan de kinderen volgend
schooljaar 3 of 4 jaar worden,
wilt u ze dan wijzen op onze
open dagen? Alvast hartelijk
dank!

Het volgende Prikbord komt uit op dinsdag 11 februari.
Namens het team,
Kim Zielman
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