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Wie zijn er jarig de komende maand.

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

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 en 10 min. gesprekken
De Cito LOVS zijn zo goed als klaar. Binnen het team zijn we druk bezig met het
analyseren van de uitkomsten. Na de voorjaarsvakantie kunt zich inschrijven voor de
10 min. gesprekken. In de 2e week na de vakantie vinden de gesprekken plaats.
Huiswerk
In groep 6-7 en groep 8 gaan we bezig met huiswerk na de vakantie. Op deze manier
willen we gaan kijken of dit effect heeft op hun resultaten, kunnen zij hun executieve
functies gaan trainen (plannen, bespreken, verantwoordelijkheid) en hebben ouders
beter en meer inzicht waar de kinderen mee bezig zijn. We evalueren dit aan het
einde van het jaar. Insteek is wel dat de minderen er, in principe, niet langer dan 1,5
uur aan hoeven te werken per week.
Zonnepanelen
Met de Brede Skoalle zijn we aan het kijken wat de mogelijkheden zijn omtrent
zonnepanelen. Als school zijnde vinden we het belangrijk om verantwoordelijkheid te
nemen voor nu en in de toekomst omtrent goed gebruik van energie. We houden u
op de hoogte.
Goed om te weten:
- woensdag 5 februari leerlingenraad
,,
,,
bijeenkomst ouderbetrokkenheid, aanwezig 20:00 uur
- vrijdag 14 februari gaan de rapporten mee.
- deze dag begint ook om 12:15 uur de voorjaarsvakantie. Maandag 24 februari
beginnen we weer.
- Dinsdag 25 februari gedragteam PBS
Namens team CBS Mooitaki, een hartelijke groet,
Tim Zasburg – directeur
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