Schooljaar 2018-2019

Koerier 10, 1 februari 2019

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl

Agenda:

13 februari
14 februari
15 februari
18 t/m 22 februari
1 maart, gr 5 t/m 8 tot 14.00 uur
4 t/m 8 maart

Juffen en meesterdag
Rapport mee
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Carnaval
10-minutengesprek gr. 1 t/m 7

Geachte ouders en verzorgers,
Welkom: Jonas. We wensen je een gezellige tijd op de
Augustinusschool!

Winter in Nederland
Deze maand hebben we weer eens een gezellige winter met veel sneeuw.
Alle kinderen waren enorm blij en enthousiast toen de eerste vlokjes naar
beneden kwamen. Er is heerlijk gespeeld op het plein!
Naast al die sneeuwpret heeft dit weer ook een keerzijde voor de school.
De reparatie van het dak van het kleutergebouw gaat hierdoor meer tijd
kosten dan aanvankelijk was bedacht.

Studiedag
Woensdag 30 januari was de jaarlijkse studiedag PO. Deze stond in het teken van formatief leren. Formatief
betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, maar met zijn
eerdere resultaten. Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in beeld. Wij hebben ons georiënteerd op
deze materie. En stellen hierbij de vraag: hoe kunnen we de leerlingen optimaal vooruit helpen in het
leerproces? O.a. door feedback te geven, vragen te stellen en een leerdoel helder te maken. Dit is zeker niet
nieuw, maar het is goed om dit weer onder de aandacht te brengen en bij te stellen. Binnen het team zal het
formatief leren op schoolniveau een vervolg krijgen.

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbal-toernooi komt eraan. Het toernooi zal op zaterdag 20 april 2019 gehouden worden. Dit is
het eerste weekend van de meivakantie. De Ouderraad verzorgt de inschrijving en zal helemaal digitaal
verlopen. De uiterste inschrijfdatum is 11 februari.

Voorleeswedstrijd
In oktober, tijdens de Kinderboekenweek heeft Fleur uit groep 8 de
voorleeswedstrijd gewonnen en mocht zij de Augustinusschool
vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd. Deze heeft afgelopen
zaterdag plaats gevonden in de bibliotheek. Fleur heeft het fantastisch
gedaan, net als alle andere kinderen die meededen. Voor Fleur een gezellig
en een superleuke ervaring!

Nationale voorleesdagen
Er is weer veel voorgelezen in de groepen. Leuk dat zoveel vaders, moeders, oma’s en opa’s hier aan mee
hebben gewerkt. Leuk en leerzaam voor de kinderen. Hartelijk dank hiervoor!

Korfbal
De trainster van de vereniging de Corvers heeft tijdens de gymles op donderdag allerlei activiteiten m.b.t. het
korfbal geoefend. Volgende week zal het echte korfbal centraal staan.

.

