9 januari 2017

Belangrijke data januari 2017
Donderdag 26 januari 2017: Alle kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag

Team De Zweng wenst u allen een gelukkig en positief 2017!

Schoolfruit
Het schoolfruit wordt ook gelijk deze week weer geleverd. De komende twee weken vooral
‘bekend’ fruit:
Fruitlevering week 2 (9 jan t/m 13 jan)
1. Appel
2. Sinaasappel
3. Mandarijn
Fruitlevering week 3 (16 jan t/m 20 jan)
1. Waspeen
2. Appel (Elstar)
3. Handsinaasappel

Schoolrapport
Zoals al eerder aangegeven zijn we bezig met het opzetten van een ander schoolrapport.
Daarbij hebben we een mooi rapportomslag laten ontwerpen om het nieuwe rapport echt
iets bijzonders te maken ook qua uiterlijk voor de kinderen. Het rapport zal vanaf dit
schooljaar twee keer meegegeven worden i.p.v. drie keer. De eerste rapportbespreking vindt
plaats in week 7.

COOP-actie
Onze dank is groot aan jullie allen! Dankzij de Doekoe-actie hebben we voor €318,70 aan
spelmaterialen kunnen bestellen welke snel op school geleverd kunnen worden. Namens alle
kinderen bedankt!

Cito toetsen afname
Vanaf de tweede schoolweek van januari starten met de cito leerlingvolgsysteem toetsen.
Dit zijn landelijke toetsen van CITO waarmee wij kunnen toetsen welke ontwikkeling uw kind
doorloopt op verschillende gebieden. De volgende toetsen worden gemaakt: voor groep 3
t/m 8 rekenen-wiskunde, Spelling, Woordenschat, Technisch Lezen en begrijpend Lezen (gr.
4 t/m 8). Rekenen en taal worden in groep 2 getoetst.
Wij hopen dat u er rekening mee wilt houden
dat uw kind/kinderen voldoende slaap
krijgt/krijgen en hierdoor uitgerust op school
komen. De toetsen worden verspreid over drie
weken afgenomen om de belasting per dag
niet te groot te maken.
Wilt u meer weten over de Cito-toetsen van
groep 3 t/m 8 dan kunt u op onderstaande link
klikken. Op de website van Cito kunt u dan de folder: “Uw kind duidelijk in beeld” openen.
http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/voor_ouders

Aanwezigheid directie
Donderdag 12 januari (ochtend directieoverleg)
Vrijdag 13 januari
Dinsdag 17 januari
Woensdag 18 januari

