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Terugblikken
We kunnen terugkijken op een heel gezellige decembermaand. Zowel de viering tijdens het bezoek van
Sint en Pieten als de Kerstmaaltijd zijn heel goed verlopen. Dank aan de ouderraad en de overige ouders
voor de hulp die is gegeven. Zonder deze hulp kunnen de feesten niet in deze vorm georganiseerd worden.
Er zijn nog wel een aantal schalen op school achtergebleven van de Kerstmaaltijd.
Op dinsdag 16 december hebben alle leerlingen kerstkaarten gemaakt. Deze zijn op vrijdag 19 december in
geheel Schore verspreid.

Vrije dagen
In het nieuwe kalenderjaar zijn voor de leerkrachten drie studiedagen gepland, te weten dinsdag 20
januari, maandag 23 februari en, maar dat is nog heel ver weg, maandag 29 juni. Alle leerlingen zijn deze
dagen vrij van school. 23 februari is de maandag direct na de voorjaarsvakantie.

Nieuwe cv-ketel
Waarschijnlijk heeft u van uw kind gehoord dat het in november en december soms heel koud was op
school. Bij binnenkomst in school ’s morgens bleek dat de cv-ketel was uitgevallen. Voordat de school dan
weer op temperatuur was, duurde het tot het einde van de ochtend. Van deze problemen zijn we af.
In de kerstvakantie is er een nieuwe ketel geplaatst, dus als het gaat vriezen, zitten we er in ieder geval
warmpjes bij.

Nieuws van de Ouderraad
Allereerst willen we iedereen een goed 2015 wensen. Inmiddels ligt de drukke maand december weer
achter ons, waarin we als OR verschillende taken hebben gehad zoals het organiseren van het
Sinterklaasfeest en het Kerstbuffet, dit allemaal in goede samenwerking met de juffen.
Deze maand gaan we ons weer voorbereiden op de schoonmaak van de school ,de schoonmaak vind 2 keer
per jaar plaats, de 1e keer is deze maand.
We rekenen ook nu weer op de hulp van ouders want dit kunnen we niet alleen.
Voor Februari staat de juffendag weer gepland, daar hoort u t.z.t. meer over.

Voorleesdagen
Vanaf woensdag 21 januari zijn er in de onderbouwgroep de zogenaamde Nationale Voorleesdagen.
Voorlezen is altijd een feest, zeker als een ander het doet! Daarom deze oproep aan alle vaders, moeders,
opa’s en oma’s: Vindt u het leuk om te komen voorlezen? Meldt u aan bij juf Addy! De titels van de
Prentenboek Toptien 2015 zijn al gereserveerd bij de bibliotheek

Poëzieweek
In de week van 26 januari wordt er in groepen extra aandacht besteed aan poëzie. Er zullen zeker
gedichten worden voorgelezen, maar de leerlingen gaan ook zelf gedichten maken. De resultaten zult u te
zijner tijd te zien krijgen

Cito-toetsen en rapportgesprekken
Bij deze nieuwsbrief vindt u een brief met uitleg van het Cito over de herziening van de normering van de
Cito-toetsen. Zonder deze uitleg zou u de indruk kunnen krijgen dat uw kind flink achteruit is gegaan voor
de resultaten van de Cito-toetsen. Als hierover vragen zijn, dan kunt u deze stellen aan de leerkracht van
uw kind.
Vanaf 12 januari zullen er in alle groepen met uitzondering van groep 8 Cito-toetsen worden afgenomen.
De resultaten komen in het rapport van uw kind en worden besproken tijdens de rapportgesprekken in de
week van 9 t/m 13 februari.
Vanaf 2 februari ligt er een intekenlijst klaar, zodat u in overleg met de juf een datum en tijd kunt plannen
voor het rapportgesprek. Donderdag 5 februari krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 7 het rapport mee
naar huis.
Begin maart vinden de schoolkeuzegesprekken met de ouders en leerlingen van groep 8 plaats. Het
schooladvies wordt dan bekend gemaakt en toegelicht. De eindtoets vindt dit jaar plaats op 21, 22, en 23
april.

Website
Onze website is te vinden op www.obsdetunnel.nl We doen ons best om regelmatig foto’s en tekst van
activiteiten hierin te plaatsen. Alle belangrijke documenten, zoals de schoolgids en de nieuwsbrief kunt u
ook terugvinden.

Inloopkwartier
Het eerstvolgende inloopkwartier is op woensdag 28 januari 2015.

Unicef
Dit schooljaar wordt er iedere maandag gespaard voor Unicef. Uw kind mag een klein bedrag meebrengen.
Dit gaat in de grote Unicef-collectebus. De opbrengst van december was € 40,87.

Recycling
U kunt ons helpen met het inzamelen van lege printercartridges (via uw werk?) en batterijen. Voor al deze
zaken geldt: Goed voor het milieu en goed voor onze school! In de groene doos (in de hal van de school)
kunt u uw lege cartridges en oude mobieltjes kwijt.

Afwezigheid locatieleider
In de kerstvakantie is meester Cor helaas ziek geworden. Hij heeft een longontsteking opgelopen. Momenteel is hij
hier herstellende van, maar zal nog een aantal weken niet aanwezig kunnen zijn op school. Met vragen kunt u
terecht bij juf Dinette. Niek Flipse is bereikbaar op het volgende nummer: 06-1354 8727

Dansworkshop
Op donderdag 29 januari wordt er voor de groepen 1 en 2 een dansworkshop “kinderdans” gegeven door iemand
van de Zeeuwse Muziekschool van 11:00 tot 11:45. Wilt u uw kind om 8:30 naar school brengen en om 12:00
ophalen bij het gymnastieklokaal?

Oude kerstkaarten gevraagd
Door het slechte weer konden de kerstkaarten in 2014 niet door alle leerlingen bezorgd worden. Gelukkig
wilden Kaylee , Faye , Angela en Bryan S dit op zich nemen . Een knap stukje werk . Om in 2015 weer zulke
leuk kerstkaarten te kunnen maken hebben we weer veel oude kerstkaarten nodig . Dus gooi ze niet weg .
maar geef ze af op school ( het gaat alleen om de voorkant) . Bij voorbaat hartelijk dank ( hieronder volgt
een stukje van Faye en Kaylee .
Kerstkaarten rondbrengen
Zaterdag 20 en 21 december 2014 brachten Angela ,Bryan S ,Faye en Kaylee de kerstkaarten rond in
Schore. Angela moest de Haaimeet en Bryan S de Langstraat en de Zandweg en Faye de Steenweg en het
Nieuwe Kerkplein en Kaylee de Boomweidelaan doen .

Schoolvakanties schooljaar 2014-2015
Dit schooljaar zijn de vrije weken als volgt gepland:
Voorjaarsvakantie
16-02 t/m 20-02
e
Goede Vrijdag/2 Paasdag 03-04 t/m 06-04
Meivakantie
27-04 t/m 08-05
Hemelvaartsdag + vrijdag
14-05 + 15-05
e
2 Pinksterdag
25-05
Zomervakantie
20-07 t/m 28-08

Tot zover deze nieuwsbrief.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt
u altijd bellen (graag na schooltijd) of
mailen.

Agenda
12-01 Start afname CITO-toetsen groep 1-7
19-01 Schoolschoonmaak
20-01 Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
21-01 Start Voorleesdagen
26-01 Start van de Poëzieweek
26-01 Vergadering Ouderraad
28-01 Inloopkwartier
05-02 Uitreiking 1e rapport groep 1-7
09-02 Week van de rapportgesprekken 1-7
12-02 Juffendag
16-02 Start voorjaarsvakantie
23-02 Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
09-03 Inloopkwartier

