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We zijn na een snel eerste half jaar na de zomervakantie alweer in het jaar 2019 beland. Voor ons gevoel zit
de helft van het schooljaar er alweer op. Dit is echter niet het geval, want de tweede helft van dit schooljaar
heeft meer schoolweken dan de eerste helft van dit schooljaar.
Gelukkig hadden al onze kinderen de vakantie goed overleefd, was iedereen weer uitgerust en had niemand
ongelukken opgelopen met het afsteken van vuurwerk.
Deze periode tot aan de voorjaarsvakantie staat vooral in het teken van de Citotoetsen, maar is ook wel
mooie rustige periode na de hectische decembermaand. In de groepen 3 en 4 zijn afgelopen week de
creamiddagen gestart op de dinsdagmiddag. In de groepen 5 t/m 8 zijn we weer gestart met een nieuw blok
wereld oriëntatie lessen, waarbij leerlingen net als bij de creamiddagen ook van andere leerkrachten lessen
krijgen.
We willen iedereen een heel goed en gezond 2019 wensen en laten we er samen maar weer een mooi jaar
van maken.

Toetsweken
De komende weken staan in het teken van de “verplichte” Citotoetsen, die we in de groepen 3 t/m 8 twee
keer per jaar afnemen. Dit is altijd voor veel kinderen (en soms ook ouders) een spannende periode. In
februari vinden vervolgens de 3-gesprekken plaats.
De Cito-toetsen kunnen ons prachtige inzichten opleveren, maar zijn ook zeker een momentopname. We
kijken wel degelijk verder dan alleen naar deze Cito-scores.
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Juf Vivian heeft een dochter
Juf Vivian is in de Kerstvakantie bevallen. Ze heeft op 1 januari een dochter gekregen. Haar naam is Sophie.
Met moeder en dochter gaat het erg goed.

Leerlingenraad organiseert disco
De leerlingenraad van De Kring organiseert op vrijdag 8 februari a.s. van 18.00 tot 20.00 uur een disco voor de
kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Dit vinden we een mooie afsluiting van de toetsperiode.
Alle kinderen uit deze groepen zijn van harte welkom op deze avond, maar moeten wel toestemming vragen
thuis. In alle lokalen hangen straks inschrijflijsten. De kinderen kunnen hierop hun naam invullen indien zij
mogen komen. De school en de leerlingenraad verzorgen ook het drinken en iets lekkers.

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: appel, pomelo en sinaasappel.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring,
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