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Naam

Geboortedatum

Elske van den Beukel

31-1-2012

Iris Marije van der Brug

4-1-2013

Hendrik van der Heide

31-1-2008

Bram Henkelman

13-1-2010

Hanke Marije Kloosterman

15-1-2013

Hieke van der Meer

8-1-2014

Luke Oosting

27-1-2012

Nelle Posthumus

29-1-2010

Tyme van der Weide

2-1-2008

Aram Droogsma

20-1-2012

Iedereen van harte gefeliciteerd!!!
wensen jullie een heel fijne dag.

We

Afspraak maken
Het kan zomaar zo zijn dat u graag een afspraak wil maken met mij om welke reden
dan ook. In principe kan dat op dinsdag, woensdag en vrijdag. Mail gerust even naar
mooitaki@cbo-nwf.nl of t.zasburg@cbo-nwf.nl . Ook kunt op deze dagen even
binnenlopen.
Cito LOVS
Deze maand beginnen wij met de CITO LOVS. Tweemaal per jaar maken de kinderen
deze toetsen (jan/febr en juni). De gegevens hieruit geven ons mede inzicht over de
vaardigheden in rekenen en taal. Vanaf groep 6 gebruiken we deze gegevens om te
kijken in groep 8 waar kinderen naar uit kunnen stromen richting het voortgezet
onderwijs.
Zet u hier alstublieft verder geen druk op. Het is niet nodig en helpt de kinderen
absoluut niet.
Groep 8 begint maandag 13 januari, de groepen 3-7 maandag 20 januari.
Robotlijn en nieuwjaarsborrel
dinsdag 7 januari hebben de kinderen, het team en aanwezige ouders getoost op
het nieuwe jaar! Daarbij hebben we ook onze nieuwe robotlijn geïntroduceerd. Door
deze lijn kunnen kinderen van alle groepen leren programmeren, overleggen ze met
elkaar, samenwerken en helpen zij elkaar. Dit past goed over hoe wij ons onderwijs
vorm willen geven.
Leerlingenraad
Deze maand gaan we beginnen met het opzetten van de leerlingenraad. Bedoeling
is dat kinderen vanaf groep 3 t/m 8 hier in komen. Binnen de klas bespreken de
kinderen met elkaar waar ze tegen aan lopen. Vervolgens gaan 1-2 kinderen per klas
naar de leerlingenraad waar ook de directeur bij is. Samen wordt er gekeken wat de
mogelijkheden zijn.
Goed om te weten:
- donderdag 23 januari MR vergadering. Start 20:00 uur op school.
Namens team CBS Mooitaki, een hartelijke groet,
Tim Zasburg – directeur

Mooitaki’s info

Wie zijn er jarig de komende maand.
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