NIEUWSBRIEF januari 2019

Belangrijke data
Vrije dagen:

Afval scheiden in de klas

1 maart

Studiedag leerlingen vrij

4 t/m 8 maart

Voorjaarsvakantie

Activiteiten:
25 januari

Rapport mee naar huis

28 t/m 31 januari

Rapportbesprekingen

Nieuw rapport
We hebben er als team voor gekozen om de lay-out
van het rapport te veranderen. Deze keuze is
gemaakt om ervoor te zorgen dat de
beoordeling/score in één oogopslag duidelijk
zichtbaar is voor zowel ouder als kind. Er wordt een
korte toelichting door de leerkracht bijgeschreven,
maar daarnaast hechten wij er nog steeds veel
waarde aan het rapport uitgebreid met u te
bespreken tijdens het rapportgesprek. Vrijdag krijgt
uw kind/pupil het vernieuwde rapport mee naar huis.

We vinden het belangrijk om de kinderen bewust te
laten worden van problemen omtrent het milieu
zoals opwarming van de aarde en ons afval. Daarom
worden hier regelmatig lessen over gegeven en
komen deze onderwerpen met enige regelmaat
terug. In alle klassen wordt het afval daarom
gescheiden. Er is een GFT-bak in de hal en er zijn
kleine GFT-bakjes in alle klassen. Daarnaast wordt
papier gescheiden en wordt er een onderscheid
gemaakt tussen plastic afval en restafval. Door meer
bewustwording hopen wij op deze manier als school
ook ons steentje bij te kunnen dragen aan een beter
milieu.

Jeelo
Maandag 4 februari starten we met het nieuwe
thema van Jeelo, ‘Zorgen voor dieren.’ We gaan hier
6 weken over werken.

Vacature
Het doel van dit project is dat de kinderen leren over
de rol van dieren in de natuur en op de boerderij. Zij
gaan zelf zorgen voor dieren om te ervaren wat daar
allemaal bij komt kijken. In alle groepen wordt dit
thema op een verschillende manier aangeboden.
We gaan op bezoek bij organisaties waar dieren
verzorgd worden. Ook zullen er mensen op school
iets over dit onderwerp komen vertellen. In de hal
maken we een dierenhoek met een aantal dieren en
dierenaccessoires. Uw kind of pupil mag spullen mee
naar school nemen zoals bijvoorbeeld: voer van een
huisdier, een hondenriem, een voerbakje, een kam
of borstel of eventuele andere verzorgingsproducten
voor dieren. Als u iets meegeeft is het fijn als dit
voorzien is van een naam. Aan het einde van het
project wordt alles weer mee terug naar huis
gegeven.

Al een tijdje zijn wij op zoek naar een leerkracht voor
2 of 3 dagen. Tot nu toe is het niet gelukt om een
geschikte leerkracht te vinden. Daarom vragen we nu
ook uw hulp. Kent u, in uw omgeving, een bevoegde
leerkracht, die mogelijk graag op Keurhove kan en
wil werken? Wilt u deze persoon dan wijzen op de
vacature tekst die op onze website staat?
Alvast bedankt daarvoor. Wie weet vinden we met
uw hulp een geschikte kandidaat.

Open dagen
Binnenkort zijn er op alle middelbare scholen weer
open dagen. Voor data en verdere informatie kunt u
terecht op de website van de verschillende
scholengemeenschappen.
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