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Beste ouders/ verzorgers,
Het nieuwe jaar is alweer begonnen. We hopen dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad. We kijken terug op een feestelijke
decembermaand waarbij we genoten hebben van de blije kinderen, die
actief meegedaan hebben met alle festiviteiten, met als hoogtepunt de
kerstmusical van groep 5. De maand januari staat voor een groot deel
in het teken van de citotoetsen. Vanaf volgende week wordt er
dagelijks in alle groepen getoetst. We willen u vragen rekening te
houden met de bedtijden van de kinderen en afspraken bij huisarts of
tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Bedankt voor uw
begrip.

Omgangsregel januari
“hand in hand is oké, duwen en
trekken doen we niet aan mee”

Nieuwe leerkracht
Na het vertrek van juf Wendy uit groep 7, hebben wij een nieuwe
leerkracht bereid gevonden ons tot de zomervakantie te
ondersteunen. Juf Diana Veenstra zal het team op maandag, dinsdag
en woensdag komen versterken;
Graag stel ik me voor als nieuwe leerkracht op de Erasmusschool. Mijn
naam is Diana Veenstra. Ik heb op diverse SaKS scholen gewerkt in
diverse functies. En dan nu als groepsleerkracht
van groep 7 op maandag, dinsdag en woensdag.
Ik kijk er naar uit om hier te komen werken. Ik
verheug me op de samenwerking met juf Nienke
en deel uit te maken van het team op de
Erasmus. Mijn hobby’s zijn toneelspelen, muziek
maken, lezen, theater en concerten bezoeken.
Ook ren ik graag hard in de natuur en bezoek ik
regelmatig de sportschool. Met de kinderen heb
ik al kennis gemaakt, we gaan er een mooi 2019
van maken!

ICE GAMES
Op vrijdag 18 januari gaan de groepen 4 t/m 8 meedoen aan de ICE
GAMES op ijsbaan de Meent. Ze hebben op de ijsbaan een programma
van 1 1/2 uur en doen mee aan de volgende
programma onderdelen: Curling, Biatlon ICE Bike
en ijshockey. Tevens is er gelegenheid om na dit
programma te kunnen vrij schaatsen.
Nadere informatie ontvangt u via Digiduif.

Luizencontrole
In de week na de kerstvakantie
vindt de luizencontrole weer
plaats in alle groepen. Mocht
uw kind hoofdluis hebben dan
wordt u ingelicht en is het van
belang het haar gedurende 2
weken dagelijks te kammen
met een netenkam. Kammen
kan eventueel gecombineerd
worden met een antihoofdluismiddel. Vanuit de
GGD wordt het middel XTLuis
aanbevolen.

Artikel ‘Coedijcker Ban’ december 2018;
Samenwerking naschoolse activiteiten
Vanaf februari 2019 zullen OBS de Zandloper Koedijk en RKBS
Erasmus Daalmeer de samenwerking aangaan in het kader van het
aanbod naschoolse activiteiten. Voor OBS de Zandloper, tevens Brede
school, is dit vanaf oktober, in samenwerking met de Rietschoot en
Broer Konijn, al een feit. Het aanbod en de uitvoering van de Brede
schoolactiviteiten loopt inmiddels een aantal maanden en dit bevalt erg
goed. Er is veel animo en enthousiasme van de kinderen. Omdat RKBS
Erasmus vanaf januari 2019 over
gaat op het continurooster, OBS
de zandloper hanteert het vijf
gelijke dagen rooster, sluiten de
schooltijden goed aan op het
aanbod van de activiteiten.
Logistiek gezien is de afstand van
RKBS Erasmus naar de
Rietschoot, waar veel van de
activiteiten plaatsvinden, goed te realiseren. Vanaf februari zullen de
beide scholen de samenwerking vormgeven door het afstemmen van het
activiteitenaanbod, door het delen van de schoollocaties en door het
bundelen van gezamenlijke krachten, die ten goede komen aan de
activiteiten voor de kinderen. Het gezamenlijke doel is om het aanbod in
activiteiten voor alle kinderen van de beide scholen zo plezierig,
uiteenlopend en waardevol mogelijk maken. In januari worden de
ouders/ verzorgers van beide scholen op de hoogte gebracht van het
activiteitenaanbod. Beide scholen kijken uit naar een plezierige
samenwerking.

Hemel en Aarde. Thema: Jozef
Het verhaal over Jozef is een van de rijkste vertellingen uit de Bijbel en
Koran. Het heeft prachtige levensbeschouwelijke en literaire thema’s:
al die dromen die gedroomd en uitgelegd worden, van Jozef, de
schenker en de bakker en de Farao. De manier
waarop Jozef zich staande houdt in een vreemd
land. Een ontroerende familiegeschiedenis,
waarin Jacob zijn lievelingszoon verliest, jaloezie
de broers verdeelt en na jaren de verzoening
volgt. Een aflevering met prachtige verhalen en
speciale vertellessen

Belangrijke data:
Maandag 7 januari: ingang continurooster
Vanaf maandag 14 januari: Citoweken
Vrijdag 18 januari: Ice Games groep 4 t/m 8
Woensdag 6 februari: Open dag
18 februari t/m 1 maart: voorjaarsvakantie

Welkom bij ons op school!
Fleur en Nino in 1/2A

Definitieve adviezen groep 8
Vóór 1 maart a.s. zullen de
definitieve adviezen V.O.
besproken worden met de
ouders en kinderen van groep
8. Alleen de definitieve
adviezen, die afwijken van de
voorlopige adviezen, worden
met betreffende ouders en
kinderen besproken. U
ontvangt hiervoor dan een
uitnodiging.

Kom op tijd!
Een nieuw jaar, een goede
start! Dit doen we o.a. door op
tijd te beginnen in de klas. Om
8:30 uur starten de lessen. Om
te zorgen dat iedereen rustig
de klas in kan, staan de deuren
al om 8:20 uur open. We willen
u vragen om uw kind op tijd
naar school te brengen of naar
school te laten gaan. Kinderen,
die te laat komen verstoren de
les en missen effectieve
onderwijstijd. Bedankt voor uw
begrip en medewerking.

Binnenlopen
Na schooltijd kunt u altijd even
binnenlopen om eventueel een
afspraak te maken met de
leerkracht van uw kind of om
een kijkje in de klas te nemen.
De deur staat voor u open.
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Week 1 Kerstvakantie

Driekoningen
Deze maand CITO
Week 16
Ingang continurooster: 5 dagen 8:30 uur – 14:15 uur
Juf Anja werkt.

Week 17
Juf Jolande vrij. 20.00 uur MR vergadering

Icegames groep 4 t/8: gr 4/5 9:00u -10:30 u, gr 6/7 11:00 u -12:30 u, gr 8 13;00u- 14:30
u.
Week 18

Juf Anja werkt.

Week 19
Juf Margo werkt.

