
10 min gesprekken en rapport

Hieronder nog even de data op een rijtje voor de  oudergesprekken en uitdelen van het rapport:

11 februari: Rapporten mee naar huis
14 februari t/m 17 februari: Telefonisch 10 minuten gesprekken. De leerkracht neemt contact
met u op. Komt het niet gelegen? Dan maakt zij graag een nieuwe belafspraak.

Cito afnames

In deze en de afgelopen weken zijn de Cito toetsen afgenomen. Deze toetsen gebruiken wij om de
voortgang van uw kind te volgen. De resultaten worden ook met u als ouders besproken. Echter in
deze periode waarin er veel kinderen ziek zijn of zij om andere redenen niet naar school kunnen [bijv.
quarantaine] is het mogelijk dat de toetsen bij deze kinderen nog niet zijn afgenomen. De leerkracht
kan dit dan nog niet met u bespreken op het moment van de 10 min. gesprekken. Er zal hierover met
u een afspraak worden gemaakt hoe dit dan op een later moment gedeeld wordt.

Olympische Tuselant Spelen -talenten en
verbinding-

Op 18 februari staat Tuselant in het teken van de Olympische Spelen.
Sport en spel staan centraal deze dag.. De kinderen zullen met hun eigen
klas een circuit volgen waarin vanalles aan bod komt rondom de
Winterspelen en natuurlijk ontbreekt de koek & zopie tent niet.  Kortom
een sportieve en  gezellige dag waarmee we de voorjaarsvakantie willen
inluiden



Schoolfruit en appelflappen -talenten-

Sinds 15 november krijgen de kinderen 3
keer per week fruit van het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Dit
stimuleert kinderen samen groente en
fruit te eten in de klas! Dit werd in groep
7&8 gecombineerd met een les
begrijpend lezen. De kinderen leerden
met elkaar een recept te lezen en hebben
samen heerlijke appelflappen gebakken.

Nationale voorleesdagen -talenten-

Woensdag 26 januari zijn de Nationale
Voorleesdagen gestart.
Van lezen kunnen we geen genoeg krijgen, want
elk kind is gebaat bij het horen van mooie
verhalen. Niet alleen voor de eigen (taal)
ontwikkeling, maar ook voor de gezellige
momenten en de herinneringen die worden
gemaakt tijdens het voorlezen.
Daar wordt speciaal aandacht voor gevraagd
tijdens de jaarlijks terugkerende campagne De
Nationale Voorleesdagen . Het doel is om
voorlezen aan kinderen te stimuleren. Dit heeft
verschillende voordelen, waaronder het
positieve effect op de woordenschat, spelling en
tekstbegrip.

Op deze dag mochten de kinderen dan ook
gezellig in hun pyjama op school komen.
Onder het genot van een lekker ontbijtje lazen
de leerkrachten de prachtigste verhalen voor. Gedurende deze hele week zal er extra aandacht
zijn voor het (voor)lezen. De leerkrachten hebben filmpjes opgenomen zodat alle groepen
kunnen genieten van deze verhalen

https://www.facebook.com/Steunpunt-Smaaklessen-EU-Schoolfruit-1378498245712456/?__cft__[0]=AZVACrZM_Dn-ainJKwjh2TgwwyPS1XNCsZP_EkSXJyytWRa-MZHxtFAT_2mPo1nGd-OFIk3LRZlJ_IuZDhqDQe4WH8598g7d9RubeI6xjM_rkHx2mRXnndRJnstwmNKywI6RqAFZS742P2l9aDtZtM5u-pHtM-PvXnGk6osoL0j-HvYVyJ-9mmAku4zfSfKKUqk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Steunpunt-Smaaklessen-EU-Schoolfruit-1378498245712456/?__cft__[0]=AZVACrZM_Dn-ainJKwjh2TgwwyPS1XNCsZP_EkSXJyytWRa-MZHxtFAT_2mPo1nGd-OFIk3LRZlJ_IuZDhqDQe4WH8598g7d9RubeI6xjM_rkHx2mRXnndRJnstwmNKywI6RqAFZS742P2l9aDtZtM5u-pHtM-PvXnGk6osoL0j-HvYVyJ-9mmAku4zfSfKKUqk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DeNationaleVoorleesdagen/?__cft__[0]=AZXFQSDeWeH36wOuvS75kspEKkeO4UEESLyYO91ysk51Hxkx2Gw3wW4qjkQGch-02Q9cHuLEw6sZtaeAu7XDFLTYxtOt7soPZn96vPas-pgwRGFQ-ZIobu1_nigWrYb4N5xoTyIsMybBSe9cQEcJp2hC8lAkUfpVLx3mZHRiXqh_J-ZNuKsEm8tgXH4fNHMx6NY&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/DeNationaleVoorleesdagen/?__cft__[0]=AZXFQSDeWeH36wOuvS75kspEKkeO4UEESLyYO91ysk51Hxkx2Gw3wW4qjkQGch-02Q9cHuLEw6sZtaeAu7XDFLTYxtOt7soPZn96vPas-pgwRGFQ-ZIobu1_nigWrYb4N5xoTyIsMybBSe9cQEcJp2hC8lAkUfpVLx3mZHRiXqh_J-ZNuKsEm8tgXH4fNHMx6NY&__tn__=kK*F


BSO en VSO – verbinding -

Op BSO ’t Tuselant zijn wij op dit moment bezig met het thema
‘winter’. Daar horen knutselwerkjes bij, zoals het maken van
een pinguïn of een papieren wintermuts versieren. Ook hebben
wij vogelvoeder kettingen gemaakt, door een leeg wc-rolletje te
besmeren met vogelpindakaas en daar vogelzaad op te doen.
Vervolgens een touwtje door de wc-rol en de vogelvoer ketting
is klaar!

Tijdens de voorjaarsvakantie (21 februari t/m 25 februari) vindt de vakantieopvang plaats op BSO
Koraaleiland. De kinderen kunnen daar in de ochtend vanaf 7.30 uur tot 9 uur gebracht worden.

Voor de ouders die gebruikmaken van de BSO: In verband met het maken van het
activiteitenprogramma voor in de vakantie en de werkroosters van de medewerkers, vragen we u om
uw kind(eren) op tijd af te melden in de Flexkids-ouderapp. Dit geldt ook voor de eerstvolgende
studiedag in maart: woensdag 16 maart. Mocht u deze dag extra opvang nodig hebben voor uw
kind(eren), dan kunt u dit nog aanvragen in de Flexkids-ouderapp

PSL De Woelwaters - verbinding

De kinderen van PSL De Woelwaters doen ook mee met de
voorleesdagen. Wij lezen interactief een stukje voor uit het
prentenboek ‘Vos gaat een stukje rijden’. Vos gaat op pad
met zijn loopauto: door de velden, over steentjes en door de
plassen. Wat klinkt dat leuk! Vos heeft niet in de gaten dat
eerst muis, dan ook mol en uiteindelijk een hele stoet dieren
met hem meereist.

De kinderen benoemen de dieren die meerijden en proberen
deze op de staart van vos vast te zetten met behulp van een
knijpertje. Dat is eerst nog wel lastig, maar na even proberen
lukt het dan toch!

Scholierenveldloop - beweging-talenten-

De scholierenveldloop wordt dit jaar georganiseerd op
woensdag 16 maart. De kinderen krijgen volgende week een
briefje mee waarmee zij zich op kunnen geven. De
scholierenveldloop wordt niet vanuit school begeleid. Er zijn
voor onze school wel stagiaires van het ROC bij aanwezig,

maar dit gaan om de begeleiding van de activiteit en niet om toezicht op de kinderen te
houden. Het is daarom handig dat u er zelf bij bent als uw zoon of dochter meedoet met
deze scholierenveldloop.



Welkom

In januari is Imogen-Mae Pronk weer bij ons teruggekomen in groep 7 en zijn
Aevy Ann Pronk en Djaidy Koopmans gestart in groep 1/2. Wij heten ze
natuurlijk van harte welkom en wensen hen veel leerplezier op ‘t Tuselant.

Jarigen !!!


