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24 januari: Start Nationale Voorleesdagen
03 februari: Carnaval, kinderen mogen verkleed naar school komen
12 februari: Audit
16 februari: Studiedag, leerlingen zijn vrij
In de week van 19 februari tot en met 23 februari: oudergesprekken

Schaatsen
Vorig schooljaar is de school wezen schaatsen!
Ontzettend leuk. Kinderen hebben het er
alweer over. Dit werd gesponsord door een
aantal ouders. Eén ouder heeft zich al
aangemeld om het dit schooljaar weer te
sponsoren. Wij zijn op zoek naar nog een
aantal sponsors, zodat we in het nieuwe jaar
met de school kunnen gaan schaatsen!
Meldt u zich aan bij de leerkracht, bij Cindy of
mail via directie@kraaienboom.nl

Hek geplaatst op kleuterplein
Vorige week is er een hek geplaatst op het
kleurterplein. De kleuters hebben een
heerlijk groot plein om te spelen, maar
kleuters kunnen ook makkelijk even naar
het grote plein lopen. Voor de veiligheid is
dit hek er gekomen. Dit is in samenspraak
met de peuterspeelzaal gerealiseerd.

Klasbord
Gisteren bij het stormachtige weer, wilden wij als
school alle ouders snel bereiken via Klasbord. We
lopen er dan wel tegen aan dat niet alle ouders
zich hebben aangemeld bij Klasbord. Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dit als
nog. Voor vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Er kwam ook een vraag of je
de foto’s van Klasbord af kan halen. Dit kan echter niet. Er is wel een mogelijkheid om
einde van het schooljaar een soort jaaroverzicht met alle foto’s te kopen.

Kwaliteitszorg: Audit
Maandag 12 februari krijgt de Kraaienboom een Audit. Een Audit is een nulmeting
van waar wij als school staan. De inspectie neemt steeds meer een stukje afstand van
de scholen, maar vragen de besturen zelf om de kwaliteiten van de scholen te
monitoren. Dit kan dus d.m.v. een audit. Deze dag zal een directeur en Ib er van
stichting Allure en de bovenschool IB er onze school bezoeken. Ze kijken naar
instructie lessen, naar de sfeer op school, gaan in gesprek met ouders, kinderen,
leerkrachten, ib er en directeur. Wat zijn onze sterke punten als school en wat zou er
nog meer aandacht kunnen krijgen. Als school maak je je jaarplan met doelen, maar
het is altijd prettig als iemand mee kijkt. Uit deze Audit komen adviezen en daar gaan
wij als team naar kijken en mee aan de slag!

Nationale Voorleesdagen
Herinner je je nog hoe je vroeger genoot als je juf of meester
voorlas? Hoe je kon wegdromen bij een verhaal dat met
gevoel verteld werd. Hoe je alle avonturen meemaakte,
terwijl je gewoon in de klas zat?
Door regelmatig voor te lezen stimuleer je de fantasie,
de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, leren
kinderen zich te concentreren, vergroot het de
woordenschat, zet aan tot interactie en bovendien is het ook gezellig.
Dit jaar starten de Nationale Voorleesdagen op woensdag 24 januari 2018.

De kinderen mogen deze dag in pyjama op school komen. Zij hebben hun
ontbijt mee plus een beker voor het drinken, waar wij voor zorgen. Om

09:00 uur kleden de kinderen zich om in hun gewone kleding. Hierna
starten de lessen.

Jeugdsportpas
Met de JeugdSportPas krijgen de leerlingen de kans om bij een vereniging vier lessen
voor € 6,- uit te proberen zonder direct lid te worden. Door aan verschillende
sportactiviteiten deel te nemen kunnen de kinderen direct of op een later moment
een bewuste sportkeuze maken. Een goed moment dus om de sport te vinden die
goed bij je past. De JeugdSportPas wordt in samenwerking met de lokale
verenigingen georganiseerd door Sportservice West-Friesland. De leerlingen uit de
groepen 3 t/m 8 kunnen deelnemen aan een uitdagend sportaanbod. In week 2
worden de roosters op school uitgedeeld en de kinderen kunnen zich vervolgens
digitaal inschrijven vanaf 15 januari tot en met 12 februari via Jeugdsportpas
Staat de les niet meer op de website? Dan betekent dat deze les vol zit. Houd de
website in dat geval goed in de gaten want mogelijk komt er een extra les.

Handdoeken en theedoeken gevraagd!
Handdoeken en theedoelen gezocht! Heeft u nog oude exemplaren over? Wij
gebruiken ze graag voor een tweede ronde. U kunt ze inleveren bij de leerkracht of
bij Cindy.

Taartenbakwedstrijd
Drie leerlingen uit groep 8 mochten meedoen met een taartenbakwedstrijd op het
Newton.
Ashley: Op het Sg newton was een taartenbakwedstrijd. Het was leuk,
omdat er meerdere scholen meededen. Er waren 12 scholen en er
mochten 3 kinderen per school mee doen, dus in totaal is dat 36
kinderen. We zaten in een soort grote bakkerij kook ruimte en de
begeleiders zaten in een ruimte naast ons. Ik was een team met Alaa

en Romy. We hebben een suikerbom taart gemaakt met slagroom, fondant, jam, crème
en eetbare taart versiering bijv. springels. Over een paar dagen weten we de uitslag.
Spannend!
Alaa: ik vond het leuk omdat we een hele drukke taart gingen maken en dat Ashley en
Romy de hele tijd crème gingen eten. Ik vond het jammer want, ik mocht dat niet. Ik
vond het wel weer leuk, omdat we een poedersuiker gevecht gingen houden en ik was
een sneeuwman geworden zo wit was ik. Ik vond het een leuke taart en op het laatste
gingen we een gat in de taart maken en volstoppen met eetbare taartversiering. De
kinderen achter ons die hadden een mooie taart gemaakt, maar ik weet zeker dat wij
gaan winnen.

