Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2019-2020

09 januari 2020

Achte Alden,
We kunnen terugkijken op een geslaagde kerstviering. Wat zat de kerk vol, wat
klonk het zingen prachtig en wat hebben we mooie voorstellingen gezien over
hoe het kindje Jezus op aarde mocht komen.
In de vakantie mochten we uitrusten, maar ook met elkaar Kerst vieren. We
hebben een oud jaar af mogen sluiten en het nieuwe jaar met goede voornemens
mogen beginnen.
We mochten gisteren samen met elkaar het jaar beginnen op school! Wat fijn om
met zoveel mensen samen te zijn. We zongen met elkaar en luisterden naar het
verhaal wat door groep
3/4 uitgebeeld werd: ‘Je
bent bijzonder’. We

mogen allemaal weten dan we door God
gemaakt zijn en dat je je niet druk hoeft te
maken om wat een ander van je vindt. Je bent
goed zoals je bent.
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Juf Elisabeth en haar man Petrus mochten op 2 januari een zoon ontvangen van
God: Thomas Jan, roepnaam Thomas. We feliciteren hen en wensen hen Gods
zegen toe bij de opvoeding van Anne, Margriet en
Thomas. Mocht u een kaartje willen sturen, dan kan
dat naar
Fam. De Boer
Haadwei 3
9108 MA Broeksterwâld.

Eind januari worden de CITO toetsen weer afgenomen. Deze worden afgenomen
vanaf groep 3.
Het gaat om rekenen en wiskunde, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en
technisch lezen. De toetsen worden gebruikt om de vorderingen van de groep en
van de leerlingen bij te houden.

We zijn nu allemaal gestart met Parro. De eerste mooie berichten komen er al op
te staan.
We vinden het fijn om foto’s en filmpjes te delen. We hebben hier wel uw
toestemming voor nodig. Ook geeft de wet op privacy (AVG) aan dat dit makkelijk
door u aangepast moet kunnen worden. Gelukkig biedt Parro deze mogelijkheid.
Ga in de app/via de website van Parro naar instellingen. Hier staat een kopje
privacy voorkeuren: Hier kunt u per kind aangeven waar we als school foto’s voor
mogen gebruiken. Wanneer u dit opslaat, krijgen wij een mooi overzicht en
voldoen we aan de privacy-wetgeving w.b. het gebruik van foto’s/filmpjes.
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Herinnering:
Woensdag = Groente- en/of fruitdag
(mocht uw kind dit echt niet lusten, dan is een stukje brood / cracker met verantwoord beleg
natuurlijk ook een optie)

20-31 januari
10 februari

CITO-toetsen
Spreekavond – inschrijfmogelijkheid volgt t.z.t.
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