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Welkom Rocky! Onze oud-leerling Rick
heeft zijn Baardagame gedoneerd aan
groep 7 van meneer Peter. Samen met de
kinderen gaan zij erg goed voor Rocky
zorgen.
Op onze school is altijd plaats voor
bijzondere dieren.

Onze SchoolBieb wordt steeds beter bezocht. U
kunt als ouder samen met uw kind iedere
donderdag tot 15.45 uur ook terecht in onze
bibliotheek. Er is dan een medewerker aanwezig
die u helpt met het inleveren en/of uitlenen van de
boeken.

Speciaal voor onze groep 8 leerlingen en jullie als
ouders, een overzicht van alle open dagen,
informatieavonden van het Voortgezet Onderwijs.
Het is een belangrijke keuze!
Via de leerkracht heeft u al enige informatie gehad.
Een keer extra kan geen kwaad.
Via onderstaande link van het Samenwerkingsverband Brabantse Wal kunt u naar data zoeken per
school.
https://www.swvbrabantsewal.nl/nieuws/open-dagen-vo-scholen

Eind volgende week hopen we alle bedragen netjes bij elkaar te hebben,
zodat het terugbetalen van oude overblijfkaarten gestart kan worden.
U kunt dit geld na de nog te volgen datum afhalen bij de leerkracht van uw kind.
Wij geven géén enveloppen mee met de kinderen.
U dient dit als ouders zelf af te halen.

Emir uit groep 5B heeft zijn A-diploma gehaald. Heel erg knap
gedaan!

De CITO toetsen zijn in volle gang. Voor kinderen kan dit soms wat spanningen opleveren.
Voor u als ouder ook, want als we het journaal moeten geloven is die Cito het
allerbelangrijkste qua scores. Wij hanteren de Cito als signalering. Wanneer kinderen
uitvallen bij een bepaald onderdeel, geeft dit een signaal af dat daar extra hulp en/of
oefening nodig is.
Scoort een kind juist heel erg hoog, kan dit een signaal zijn dat er extra verdieping of
uitdaging ingezet kan worden. Het welbevinden staat voorop. Kinderen moeten lekker in hun
vel zitten en graag naar school gaan. Daarna komen die prestaties, die we zeker ook erg
belangrijk vinden. Kortom; Cito is een prima meet-instrument om te zien waar wij de kinderen
extra hulp kunnen bieden of juist die uitdaging. De methode, toetsen, werkhouding en gedrag
op school zijn leidend ten opzichte van Cito.

Jumbo Spaaractie:
Hoi ik ben Janneke. Ik ga jullie vertellen wat we hebben op
gehaald met de Jumbo actie. Ik ga jullie ook vertellen wat er
is gebeurd tijdens het sparen.

Nou daar gaat ie dan……….

€ 147,13

Wij hebben op gehaald
.
En nu ga ik jullie vertellen wat er allemaal is gebeurd tijdens het sparen.
Iedereen is naar de Jumbo geweest en iedereen heeft zijn best gedaan en iedereen heeft
kaartjes ingevuld voor de juf. En daar mogen jullie best wel trots op zijn. Want nu kunnen wij
nieuwe spullen kopen voor onze school! Iedereen dus bedankt voor het sparen.

Met groeten van School Oost

!

(en Janneke van groep 5B)

Onze school voldoet aan de door KiVa gestelde eisen.
Namens de KiVa-groep: We willen jullie school van harte feliciteren met het
behalen van het certificaat! Jullie zijn een echte KiVa-school!
Wat een ontzettend goed en fijn nieuws. Een beloning voor onze inzet,
zowel van de leerkrachten las van de leerlingen. Uiteraard volgt er nog een
officieel moment, later hierover meer.

Mededeling vanuit onze Vastenavond commissie;
Er is besloten onze optocht meer body te geven, zodat er meer te zien is voor de
toeschouwers. Iedere groep gaat creatief aan de slag om vanuit het motto
‘Mè d’éél oew art’ een groepsbeeld neer te zetten.
Natuurlijk mogen kinderen die dat leuk vinden zelf iets in
elkaar zetten. Dit gaat via de leerkracht van uw kind.
De optocht zal langer duren dan u gewend bent. We hopen
dan ook door een wat andere route te nemen, dat er meer
mensen langs de kant komen staan. U komt toch ook even
kijken? De exacte route volgt in een latere Infoost.
Denkt u er nog aan dat alle kinderen deze middag op school
worden verwacht?
Na de optocht zal er op het schoolplein gedweild worden, kan er wat lekkers gegeten
en gedronken worden. De prijsuitreiking vindt hier plaats. Wie o wie is de gèèfste
dweil?
Als afsluiting willen we samen met u de Zevensprong doen. U komt toch ook? Kijken
is niet toegestaan…meedoen is dan verplicht .
Na afloop van de Zevensprong start voor alle kinderen de voorjaarsvakantie. Deze is
erg vroeg dit jaar. Van maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari is School
Oost gesloten.

Herinnering:
Mocht u de Infoost nu niet in uw e-mail ontvangen, en dit wel willen, geeft u uw e-mail adres
dan aan de leerkracht van uw kind door. Let op dat u duidelijk noteert of het lage streepjes
zijn, hoofdletters, punten enz. Dat voorkomt typefouten bij het invoeren.
U kunt de Infoost altijd via de website van school lezen. Het is belangrijk dat u goed op de
hoogte blijft van al wat er gebeurt en staat te gebeuren op school.

