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1. Agenda
Dinsdag 24-01:
Woensdag 25-01:
Donderdag 26-01:
Vrijdag 27-01:

Gon afwezig i.v.m. auditwerkzaamheden; kunst en cultuur circuit 3-4
Gon afwezig i.v.m. auditwerkzaamheden; kunst en cultuur circuit 5-8
GGD onderzoek voor de oudste kleuters;
GGD onderzoek voor de oudste kleuters; Jetty en Gon vrij

Woensdag 01-02:
Donderdag 02-02:
Vrijdag 03-02:

Kunst en cultuur circuit
Gon vrij
Studiedag voor het team; alle leerlingen zijn de hele dag vrij

Maandag 06-02:
Dinsdag 07-02:
Woensdag 08-02:
Donderdag 09-02:
Vrijdag 10-02:

Gon afwezig i.v.m. een studiebijeenkomst; groep 8 rapporten mee
Erna afwezig i.v.m. een studiebijeenkomst; kunst en cultuur circuit 3-4
Koffieochtend voor de ouders; kunst en cultuur circuit 5-8; Rapporten groepen 1 t/m
7 mee;
Gon ’s morgens afwezig i.v.m. een bijeenkomst voor de stagescholen;
Warme truien dag; maandafsluiting groep 4; Gon vrij

Maandag 13-02:

Studiemiddag voor de oudergesprekken; alle leerlingen zijn vrij vanaf 12 uur

2. Korte berichtjes
Het schoolfruit
Deze week krijgen de kinderen een mandarijn, een stuk ananas en een appeltje.
De toetsen voor het CITO leerlingvolgsysteem (CITO LOVS)
Wilt u de komende twee weken rekening houden met het maken van afspraken voor de dokter,
tandarts etc. onder schooltijd? We nemen in deze periode bijna alle ochtenden de CITO LOVS
toetsen af. Het is lastig om de toetsen op een later tijdstip in te halen voor uw kind.

GGD onderzoek voor de oudste kleuters
Alle ouders van de leerlingen uit groep 2 hebben een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek door de
GGD. Dit onderzoek vindt op school plaats. De jeugdverpleegkundige gebruikt hiervoor de spreekkamer op
e
de 1 ring, direct naast de lift.
Heeft u de ouderbijdrage al betaald?
Inmiddels is bijna de helft van het schooljaar voorbij. Dit betekent dat de Ouderraad al heel veel activiteiten
voor onze leerlingen heeft georganiseerd. En dat al deze leuke dingen veel geld kosten.
De OR maakt jaarlijks een begroting en rekent daarbij op uw bijdrage. Alle leerlingen genieten tenslotte van
de leuke dingen die er op school gebeuren. Ook uw kind(eren)!
Is uw betaling nog niet overgemaakt, dan verzoeken wij u om €30,- per kind over te maken op:
IBAN nr. NL84 INGB 0009 0319 24, ten name van Ouderraad Egelantier.
Graag met de naam en de groep van uw kind(eren) erbij!
Binnenkort start Gon een belronde, om u aan de betaling van de ouderbijdrage te herinneren.

3. Dringende OPROEP:
De Ouderraad wil graag in contact komen met ouders die lid willen worden
van de OR
Aan het eind van dit cursusjaar beëindigen in ieder geval twee van de vijf en misschien zelfs drie van
de vijf ouders, na jarenlange trouw lidmaatschap, hun werk voor de Ouderraad.
Dit betekent dat de OR te klein wordt om de activiteiten die zij nu allemaal doen voort te kunnen
zetten.
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe OR leden!
Het zou toch jammer zijn wanneer het OR werk niet door kan gaan. De school heeft u als ouders/lid
van de OR hard nodig.
Wanneer u informatie wilt over de werkzaamheden van de OR vraag dan informatie aan door het
sturen van een mailtje naar de mailbox van de OR. De OR neemt dat contact met u op.
ouderraad@egelantier.asg-almere.nl
We kijken uit naar uw reactie.

4. 10 februari: de warme truiendag; de Ouderraad ondersteunt de actie en
trakteert de leerlingen
Wij doen ook dit jaar weer mee met de warme truiendag. De Ouderraad zal alle leerlingen van De Egelantier
voorzien van een warme traktatie.
Waarom doen we als school mee met deze actie?
De groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Onder dit motto nemen elk jaar weer vele
honderdduizenden Nederlanders actief deel aan warme truiendag. Op deze nationale dag van de
energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal minimaal één graad lager en besparen zo, per
graad, 6% energie en dus 6% CO2. De trui staat op deze dag symbool voor wat we samen zélf kunnen doen
om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
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5. De koffieochtend
Woensdag 8 februari wordt door de Ouderraad weer een koffieochtend georganiseerd. Binnenkort kunt u de
uitnodiging voor de bijeenkomst verwachten. Het onderwerp is ‘pesten’. Miranda Voorn van Oke op school
komt een voorlichting geven.
U komt toch ook? Er wordt op u gerekend.

6. Het in en uitgaan van de school
Het op tijd komen lukt veel ouders steeds beter. We merken echter dat het in deze tijd, de donkere dagen
van januari, moeilijker is om op tijd te komen. We begrijpen dat er veel moet gebeuren in de vroege ochtend
en dat het daarom soms niet lukt om uw kind om 08.25 uur op school te laten zijn.
Toch willen we u er op wijzen dat de les om 08.30 uur begint. En dat we de leerlingen om uiterlijk
08.25 uur en 13.10 uur in het gebouw verwachten.
Iedereen heeft dan de tijd om de jas op te hangen, eten en drinken weg te zetten en misschien nog
wel even een praatje met de klasgenoten te maken.
De lessen duren tot 12.00 en tot 15.15 uur. Dit betekent dat de kinderen om 12.00 en 15.15 uur het lokaal
verlaten om hun jas aan te trekken en de school te verlaten. De kinderen komen dan rond 12.05 en 15.20
uur naar buiten.
Voor het team geldt hetzelfde als voor u; het lukt niet altijd om op tijd te zijn en de groep om 12.05
en 15.20 uur buiten op het plein te hebben.
Maar samen moeten we er voor zorgen dat de kinderen voldoende onderwijstijd hebben en
dus dienen we ons allemaal aan de planning van de tijd houden.

7. Contactpersoon binnen de school
Heeft u, als ouder vragen of ondervindt u problemen binnen de school? Neemt u dan vooral contact op met
de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dan kunt u natuurlijk in overleg gaan met de intern
begeleider Erna Neerhof of met de directie.
We hebben als school echter ook een interne contactpersoon. Dit is Marianne Bosma. Zij is op De
Egelantier de interne contactpersoon en weet waar u met uw vragen/problemen terecht kunt. Marianne is
ook voor de leerlingen de contactpersoon.
Zij werkt drie dagen: op woensdag geeft zij les in groep 8A en donderdag en vrijdag werkt zij in groep 6.

8. De studiedag op 3 februari
3 februari zijn alle leerlingen vrij. Het team werkt deze dag o.a. aan de analyses van de CITO toetsen en
schrijft de nieuwe groepsplannen voor de tweede helft van het cursusjaar. De CITO resultaten worden met
de resultaten van de methode gebonden toetsen vergeleken. Scoren de leerlingen zoals we verwachten en
wat hebben zij de komende maanden nodig?
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De groepsplannen worden voor rekenen, taal, begrijpend lezen en technisch lezen geschreven. Er wordt
voor alle leerlingen bepaald voor welke onderdelen zij instructie krijgen. Dat wil zeggen dat de
instructiegroepen worden ingedeeld.
Dit is altijd een heel intensieve klus, waarbij het heel belangrijk is om hier ongestoord achter elkaar aan te
kunnen werken.

8. Nieuws van Tierelier

Beste Ouders,
Proost op het nieuwe jaar
Om het nieuwe jaar in te luiden hebben wij samen met de ouders geproost en we hopen op een leerrijk maar
bovenal gezellig speeljaar met elkaar.

Gezellig samenzijn van de ouders
Elke eerste week van de maand kunnen de ouders op de speelzaal gezellig samen met elkaar iets drinken
en wat eten.

Thema Welkom
De komende 2 weken in januari zijn wij met thema ‘Welkom’ begonnen.
De regels en rituelen worden elk dagdeel herhaald.
Toetsen
Peuters vanaf 3 jaar worden deze maand getoetst op Taal en Rekenen.
Na de toets periode worden de toets resultaten met de ouders besproken.

VVE Thuis
De ouders die aan VVE Thuis meedoen krijgen binnenkort een nieuw rooster met de data van 2017.
De eerstvolgende bijeenkomst is 24 januari om 13:00 uur
Team Tierelier
Anja, Sandra, Ellen-Jane
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