Jarigen
23 december
25 december
26 december
31 december
1 januari
4 januari
5 januari
6 januari
10 januari
13 Januari

’s avonds kerstviering
alle kinderen vanaf 12:00 kerstvakantie
eerste schooldag van 2017
en do. 19 jan. schoolarts voor gr. 7
teamstudiedag (alle lln. vrij)

Gertjan van der Meulen
juf Grieta
Redmer de Boer
Mirre Reinders
Stefan Jongsma
Jurre Dijkstra
Dylano Knap
Sophie Paulusma
meester Paul
Tjerk

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Rooster kind op maandag
Week 2
Lucas 2:2-21 ‘Jezus is zijn naam’
Lucas 2:22-40 ‘Simeon en Hanna’
Lucas 2:41-52 ‘Twaalfjarige Jezus’
Week 3

Lucas 3: 1-18 ‘Johannes de doper’
Lucas 3:21-22 ‘Doop van Jezus’
Lucas 4: 14-21 ‘De synagoge van Nazareth’

We

Kerstfeest op school
Vandaag mogen we het kerstfeest met elkaar vieren. Wat een
voorrecht om dit te kunnen doen in een tijd waarin er erg veel
gebeurt om ons heen. U heeft
als het goed is de uitnodiging
en indeling ontvangen. Voor de
duidelijkheid: elke groep start
buiten bij de voordeur van de
hoofdingang en wordt door
meester Paul binnengelaten.
‘Goed gedaan’ op school
Het sociaal emotioneel aanbod
van ‘Goed gedaan’ zal na de kerstvakantie voortgezet worden met
het onderwerp ‘Druk, druk, druk’. Waarschijnlijk een herkenbaar
onderwerp waarmee ook kinderen soms te kampen hebben.
Natuurlijk is het fijn dat kinderen actief en levendig bezig zijn met
de wereld om hen heen. Soms krijgen ze echter te veel prikkels en
indrukken of leveren sociale situaties erg veel spanning op
waardoor er ‘druk’ ontstaat. We zullen tijdens de volgende lessen
aandacht besteden aan: weten wat spanning geeft, jezelf ‘stop
zetten’, weten dat je rustig wordt door aandacht te besteden aan
rustige dingen of door (rustig) te bewegen.
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Agenda
donderdag 22 dec.
vrijdag 23 dec.
maandag 9 jan.
woensdag 18 jan.
maandag 30 jan.

Via deze nieuwsbrief wil ik mij even voorstellen.
Ik ben Ashok en kom uit Raard. Eind november ben ik gevraagd of ik ook wilde invallen
voor groep 3 en 4 op de dinsdag- t/m
donderdagochtend vanaf december tot aan de
meivakantie. Ik werk al sinds 2009 als
onderwijsassistent. Ik heb op verschillende
scholen invalwerkzaamheden gedaan, maar
deze school is voor mij helemaal nieuw.
Naast mijn baan als onderwijsassistent ben ik
ook gehandicapten begeleider.
Mijn hobby’s zijn fotograferen en toneel spelen.
Daarnaast speel ik basaccordeon in het fries
accordeon ensemble. En mag ik graag wandelen met mijn hond,
een Friese stabij. Verder mag ik graag een dagje erop uit of op
vakantie gaan naar een warm land.
Ik hoop hier een hele mooie tijd te mogen hebben op CBS Votum
Nostrum.
Met vriendelijke groeten,
Meester Ashok
Cito-toetsweken
Tijdens week 3 staan de leerlingvolgtoetsen van cito gepland voor
de kleuters en tijdens week 4 zullen de kinderen van de groepen 3
t/m 8 aan de slag gaan hiermee. Dit is bewust verdeeld omdat de
toetsing voor gr 1/2 voor een deel één op één moet worden
afgenomen.
Eindtoets- groep 8
In april 2017 zal groep 8 de eindtoets maken. Door de fusie gaan
wij mee in het toetsingsbeleid en stappen dan over naar de IEP.
Dit was overigens toen der tijd één van de beide opties (de andere
was Route 8) waarvoor we zouden kiezen. Zit dus in de lijn van
onze visie.
Kerststukjes 2016
Tosti-dag
De kerststukjes maken was
dinsdag 10 januari
gr 5/6
dinsdag 17 januari
gr 7/8
weer een succes waar we
dinsdag 24 januari
gr 1/2
veel plezier aan mochten
beleven. Zie de foto’s
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 19 januari

Het team van CBS Votum Nostrum
wenst een ieder fijne kerstdagen
en een gezegend 2017 toe.
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Even voorstellen
Hallo ouders/verzorgers en leerlingen van CBS Votum Nostrum,

