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Agenda: 19 januari 2018
15 januari t/m 2 februari
23 januari
5 februari
19 t/m 22 februari
24 t/m 4 maart

Citotoetsen
Vergadering medezeggenschapsraad
Studiedag Team, alle leerlingen zijn vrij!
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie

Na een grijze, maar gezellige kerstvakantie zijn we nu
weer volop bezig met schoolse zaken. De weken tot
aan de voorjaarsvakantie staan in het teken van
groepsvorming en de Cito-toetsen. Groepsvorming
krijgt aandacht door de regels en afspraken te
actualiseren, samenwerken te stimuleren en elkaar
(nog) beter te leren kennen.
De Cito-toetsen worden afgenomen om te kijken of de
kinderen zich voldoende hebben ontwikkeld de
afgelopen tijd. We merken dat het woord Cito-toetsen
bij kinderen en ouders spanning oplevert. Op school
doen we ons best om zo ontspannen mogelijk met de
toetsen om te gaan. Het gaat er om dat kinderen laten
zien wat ze allemaal al kunnen.
Van de Verkeerscommissie:
In samenspraak met Veilig Verkeer Nederland doet De
Triade mee aan het project ‘De verkeersveilige
schoolomgeving’.
Hiervoor willen we graag dat u, als ouders een enquête
invult. Dit kan via de volgende link:

https://nl.surveymonkey.com/r/SBO_De_Triade_Wolvega
Uit de enquête halen we de knelpunten, waar we mee
aan het werk kunnen. Het is dus belangrijk dat zo veel
mogelijk mensen de enquête invullen!
Rapportgesprekken
In de week van 19 februari vinden de
rapportgesprekken plaats. U ontvangt in de week van
5 februari een uitnodiging voor deze gesprekken via de
leerkracht van uw kind.
De ouders van de schoolverlaters voeren een
adviesgesprek met de leerkrachten. Ook hiervoor
ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht van uw
kind.

Verjaardagen
Januari
2 - Dylan Kreeft
7 - Yvenel de Vries
7 - Caithlin Maat
8 - Irlande de Vries
10- XiaLina Bruinenberg
25- Bas Brandsma
28- Jesse Veenstra
Leesbingo nieuws
Na de kerstvakantie hebben maar liefst 10
kinderen van de onder en middenbouw hun
leesbingokaart ingeleverd.
Dat is geweldig nieuws en dat betekent dat er
in de kerstvakantie gewoon doorgelezen
wordt.
Onder de kerstboom, lezen met een
kerstkransje, voor het slapen gaan, in je
pyjama, op je kamer, overal is gelezen.
Alle kinderen die een leesbingokaart
ingeleverd hebben mochten een presentje
uitzoeken.
Ook hebben we twee foto’s ontvangen van
lezende kinderen, het zijn Melano en Renzo.
In de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen
een voorjaarsbingokaart mee naar huis, we
hopen dat er dan ook weer zoveel gelezen
wordt!!

Poëzie en voorlezen
In de periode van 24 januari t/m 3 februari
hebben we in Nederland de Poëzieweek en de
Nationale Voorleesdagen. Een goede reden dus om
extra aandacht te besteden aan gedichten en aan
voorlezen.

Muziek op de Triade
In de periode tot de zomervakantie krijgen alle
kinderen muzieklessen van Sander Metz.

Meidenvenijn is niet fijn
Vriendinnen zijn belangrijk. Om mee te kletsen en
lachten bijvoorbeeld. Maar wanneer is iemand je
vriendin. En is het voor altijd. En wat als je ruzie
hebt. Of je buitengesloten voelt.
Voor opgroeiende meisjes gaan deze vragen
steeds meer spelen.
De meiden van groep 7 en 8 volgen tot de
voorjaarsvakantie 4 lessen die hierover gaan. Ze
leren over zichzelf, door te kijken naar goede en
minder goede eigenschappen. Ze leren over hoe je
bent in een groep. En meer van zulke dingen.
De eerste les is inmiddels geweest. Hierin hebben
we het, onder het genot van een kopje thee,
gehad over de kwaliteiten van ons zelf. Best lastig
om jezelf een compliment te geven…

Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
22 januari ‘18
23 januari ‘18
De Kampingerhof De Triade
Ochtend afwezig
29 januari ‘18
30 januari ‘18
De Triade
De Kampingerhof

Woensdag
24 januari ‘18
De Kampingerhof

Donderdag
25 januari ‘18
De Triade

Vrijdag
26 januari ‘18
De Kampingerhof

31 januari ‘18
De Kampingerhof

1 februari ‘18
De Triade

2 februari ‘18
De Triade

