BS De Smelen - Smelenderwijs 17 januari 2018

Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Voor u weer een nieuwe Smelenderwijs.
De volgende Smelenderwijs verschijnt op dinsdag 6 februari 2018.
Wilt u kopij aanleveren voor De Smelenderwijs dan kan dat t/m 2 februari 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Smelenderwijs.
Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Smelen

Aanmelden voor 1 april 2018

Hebben jullie dit jaar een feestje te vieren en dan wel voor een 4-jarige?
Schrijf uw kind dan z.s.m. in op onze school!
Alle ingeschreven kinderen die de basisschool vóór 1 april in hun systeem heeft staan,
tellen mee voor de formatie van het volgende schooljaar 2018-2019.
Hierdoor hebben we eerder zicht op de middelen die wij ontvangen en kunnen we tijdig aan de slag
met de groepsverdeling voor het komend schooljaar.
Dus aarzel niet, schrijf je snel in voor een rondleiding
op woensdagochtend 24 januari, 28 februari of 28 maart van 8.45uur tot uiterlijk 10.00 uur en/of
meldt u aan via onze site www.bsdesmelen.nl
U kunt het formulier ook ophalen bij ons op school bij Cindy Agten.
Lever dit ingevuld vóór 1 april in t.a.v. Cindy Agten!

Kick-off leren leren

Vandaag was de aftrap van leren leren op de Smelen. Dit schooljaar zullen de monsters uit de
groene familie een bezoek brengen aan onze school. Ieder groen monster staat voor een
leerstrategie binnen de sociale en communicatieve vaardigheden.
Nettie is vandaag op onze school gestart. Het groene monster regelt haar eigen spullen en
werkplek. In de aula heeft ze vandaag kennis gemaakt met alle kinderen, vertelt waarbij ze komt
helpen en enkele rommelplekken op de school bekeken. Alle kinderen, juffen, meesters én Nettie
zullen de komende weken gaan werken aan nette werkplekken en een nette school!

Voorleesmiddag

VOORLEESMIDDAG
Hallo kinderen (4-6 jaar), kennen jullie het verhaal van het lelijke jonge eendje al? Het eendje wat
niet leek op zijn broertjes of zusjes en daar heel verdrietig van werd? Hoe het met hem ging, willen
wij graag aan jullie laten zien want er zijn schitterende tekeningen gemaakt van dit verhaal.
Kunstenaar Theo van Hoytema heeft het hele sprookje getekend en in het Nederlands Steendruk
Museum aan de Oranje Nassaustraat 8C in Valkenswaard is nu een tentoonstelling van zijn werk.
Je kunt hier ook zijn tekeningen van andere dieren zien. Wij lezen op vijf verschillende woensdagen
het verhaal aan jullie voor en wel op 17 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart en 28 maart 2018
om 14:00 uur en om 15:00 uur (in twee rondes). Kom je ook?
Na afloop mag je een kleine attentie mee naar huis nemen. Nodig je vriendjes, vriendinnetjes of
klasgenootjes ook uit voor een voorleesmiddag in het museum. Tot ziens in het NSM!

Belangrijke data 17 januari

22 januari - SKOzoK GMR vergadering
9 februari - Carnaval op school
12 t/m 16 februari - Carnavalsvakantie
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