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Staking 30 en 31 januari
Montessorischool gesloten

Muzieklessen
Dit schooljaar is gestart met muzieklessen.
Elke groep krijgt ongeveer één uur per week
muziekles, verzorgd door juf Annemieke.
Dankzij uw ouderbijdrage heeft de
ouderraad voor onze school een aantal
muziekinstrumenten kunnen aanschaffen
waar wij en vooral de kinderen erg blij mee
zijn.

Vorige week hebben wij in de nieuwsbrief
aangekondigd dat wij zullen staken op
30 en 31 januari a.s. en dat alle locaties die
dagen gesloten zijn.
Wij zullen dit bericht tot aan het moment
van staking wekelijks vermelden in de
nieuwsbrief om te zoveel mogelijk
voorkomen dat ouders het bericht hebben
gemist.
Da Vinci (groot)ouder & kind-dag

Muziek draagt op een unieke manier bij aan
de ontwikkeling van kinderen wetenschappelijk onderzoek toont dat keer
op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de
sociaal-emotionele ontwikkeling en de
ontwikkeling van het brein. Daarom is
muziekonderwijs op de basisschool zo
belangrijk. Juist muziek legt een structurele
basis voor empathie, sociale binding,
kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar
elkaar en openstaan voor verschillen:
onmisbare menselijke waarden in onze
maatschappij. Muziek is overal, het is
onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas
zorgt het voor een positief schoolklimaat,
waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar.
Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende
keuze, maar noodzakelijk!
Aanmelden kan via:
https://www.davinciacademie.nl/

Start Cito
Deze week zijn we gestart met het afnemen
van de Cito toetsen.
Naast de methodegebonden toetsen die
gedurende het schooljaar worden
afgenomen, hebben wij ook twee keer per
jaar de Cito-toetsen. Dit helpt de
leerkrachten om goed inzicht te krijgen in de
talenten en mogelijkheden van elke leerling.
Hoe staat een leerling ervoor en indien
nodig, waar kunnen we bijsturen.
Meespeelochtenden / informatie-avond

In februari en maart hebben wij de
meespeelochtenden en informatieavond.
Onderstaand de data.
Locatie Gording:
woensdag 5 februari, 9.30-10.30
woensdag 11 maart, 9.30-10.30
Locatie Gravenstraat:
woensdag 12 februari, 9.30-10.30
woensdag 4 maart, 9.30-10.30
woensdag 18 maart, 9.30-10.30

Gevonden voorwerpen

Op de tafel op de 1e verdieping in de
Gravenstraat kunt u de gevonden
voorwerpen bekijken.
Studiedagen 13 en 14 februari

Op donderdag 13 en vrijdag 14 februari
hebben wij twee studiedagen. Alle leerlingen
zijn dan vrij.
Aansluitend start de voorjaarsvakantie tot en
met zondag 23 februari.

De informatieavond voor ouders van nieuwe
leerlingen is gepland op dinsdag
3 maart om 20.00 uur. Locatie Gravenstraat.
Om een gezonde school te blijven is
voldoende instroom van nieuwe leerlingen
belangrijk.
Mocht u ouders kennen waarvan het kind dit
of volgend jaar 4 wordt, wilt u hen dan
informeren?

Viertaal locatie Kersenboogerd
Sinds dit schooljaar was Viertaal tijdelijk
gevestigd op onze locatie Kersenboogerd.
Met ingang van 1 februari zullen zij hun intrek
nemen in de Lage Hoek (voormalige
basisschool Socrates). Hierdoor hebben we
weer wat meer ruimte op deze locatie.

