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NIEUWS GROEPEN
Kleuters
De kleuters werken na de vakantie over het cijferwinkeltje en het
letterwinkeltje. We leren splitsen, post bezorgen bij het juiste huisnummer, we
gaan wegen, omgaan met euro’s. Ook gaan we weer rijmen met oma Blom, hakken
en plakken, wat zijn letters en wat is een zin?
Bij het letterwinkeltje gaan we kennismaken met opa Brom, de winkelstraat,
naambordjes maken, spelen met letters. Letters bakken, letters bezorgen, grote
letters kleine letters. Van alles wat met letters te maken heeft. Weet u dat
kleuters al heel veel letters leren voor ze naar groep 3 gaan? U bent welkom op
de kijkmiddagen om rond te kijken in onze klas wat we allemaal al geleerd
hebben.

Nolan is 4 geworden! We wensen hem een fijne tijd toe bij de Vlinders!

Groep 8
Na de kerstvakantie starten de kinderen van groep 8 met de Cito. Rond de
laatste week van januari zullen de adviesgesprekken worden gepland. U krijgt nog
bericht over de juiste data.
BEDANKJE
Hierbij willen we de “Kerstman” bedanken voor het uitdelen van de chocolaatjes
tijdens het kerstdiner. Dit is beschikbaar gesteld door de vader van Milou en
Kiki van der Geest (Jamin Leiden).
GOED VOORNEMEN 2019
Om half 9 ’s ochtends gaat de bel en dan beginnen de lessen. Ook bij de kleuters
wordt er vaak in de kring aandacht aan allerlei zaken besteed. Lastig als dan
kinderen te laat komen en de les dan toch weer even onderbroken moet worden.
Dus: graag op tijd komen, ook bij de kleuters.
LAARZEN OP DE GANG
Kinderen die met rubber laarzen op school komen worden verzocht die op de
gang uit te doen en met pantoffels/gymschoentjes in de klas te komen.
GO VOOR JEUGD!
Zoals u wellicht weet is Corrine Rijnders als Ambassadeur vanuit Go voor jeugd
aan onze school verbonden. Dit jaar heeft ze meerdere spreekuren gehouden
waarbij u vrijblijvend binnen kan lopen voor consultatie en advies over opvoeding
en gedrag.
Samen met Corinne hebben we gekeken hoe we nog meer invulling kunnen geven
aan haar ambassadeurschap binnen de Steijaertschool. Daar is de wens
uitgekomen om themaochtenden te organiseren. Tijdens deze themaochtenden
zullen er onderwerpen besproken worden die actueel zijn en waar we allemaal als
ouders tegenaan lopen. Het gezamenlijk bespreken van deze onderwerpen en de
tips waarin Corinne u als ouder zal voorzien, zien wij als een meerwaarde.
Maandag 21 januari 2019 van 10.30 tot 12.00 uur zal de eerste themaochtend
plaatsvinden. De inhoud hiervan is ‘omgaan met boosheid van uw kind’. Op
maandag 4 maart van 10.30 tot 12.00 uur wordt er een themaochtend gehouden
over Gamen, leuk of last(ig).

We hopen op een grote belangstelling voor deze ochtenden. Schroom niet om te
komen, opvoeden is immers niet makkelijk!
BIJEENKOMST MISSIE/VISIE MET OUDERS
Vrijdag 14 december heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij we
ouders hebben bevraagd over hoe zij onze school zien. Wat is de meerwaarde
van de Steijaert? Wat zou het dorp missen als de Steijaert er niet meer zou
zijn? Wat willen we graag behouden? Waar liggen er nog kansen? Daar is
uitgekomen dat de ouders het openbaar karakter, de veilige (centrale)plek, de
kleinschaligheid en de sfeer binnen school als meerwaarde ervaren. Ook ervaren
zij dat ieder kind mag zijn wie hij is. Dit geldt zowel voor de persoonlijke- als
voor de cognitieve ontwikkeling. Punten waar wij als Steijaertschool trots op
zijn!
Wat men graag wil behouden is de toegankelijkheid, de gezonde school, grote
inzet van stagiaires, het van en met elkaar leren en de mogelijkheid om op
verschillende niveaus/ leerlijnen te werken. Ook zijn er wensen en verlangens
uitgesproken; continurooster, fasenonderwijs, onderwijs gericht op het behalen
van leerdoelen die per individu kunnen verschillen, maatjeswerk,
ouderbetrokkenheid en communicatie.
Deze informatie nemen we mee in het traject binnen school. Het doel van dit
traject is om te komen tot een missie en visie. Daarnaast staat er in januari een
bijeenkomst met de MR gepland. De verkregen informatie wordt met hen
gedeeld. Gezamenlijk zullen we bepalen wat de volgende actiepunten zijn.
Ik wil de ouders die de tijd hebben genomen om naar deze bijeenkomst te komen
of per mail hebben gereageerd hartelijk danken voor hun waardevolle inbreng.
JARIGEN JANUARI
We wensen de volgende kinderen een fijne verjaardag toe!
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Madelief (2007) Groep 8
Alex (2014) 1/2 Rupsen
Vincent (2013) 1/2 Vlinders
Jax (2014) 1/2 Rupsen
Madelief (2008) Groep 7
Kiki (2009) Groep 6
Silvian (2008) Groep 7
Amber (2008) Groep 7
Wessel (2014) 1/2 Vlinders
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Julian (2009) Groep 6
Senna (2010) Groep 5
Jens (2011) Groep 4B
Saydee (2007) Groep 8
Lisa (2009) Groep 6
Edin (2011) Groep 4B
Joy (2011) Groep 4B
Yuna (2011) Groep 4B
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1e schooldag 2019! Hoofdluiscontrole
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Het team van De Steijaert wenst iedereen fijne
feestdagen toe en een gelukkig 2019

