Schooljaar 2018-2019

Koerier 9, 11 januari 2019

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

Agenda:

22 januari
23 jan t/m 2 febr.
30 januari
13 februari
14 februari
15 februari

English Presentation
Voorleesdagen
Studiedag AT scholen
Juffen en meesterdag
Rapport mee
Studiedag

Geachte ouders en verzorgers,
Welkom: Noud, Delano, Emilio en Lexi. We wensen jullie een gezellige tijd op de Augustinusschool!

Gelukkig nieuwjaar!
Alle medewerkers van de Augustinusschool wensen de kinderen en hun ouders een gezond, leerzaam en mooi
2019. Iedereen is weer uitgerust en we hebben zin in de tweede helft van het schooljaar.
Tijdens de kerstvakantie is gewerkt aan het nieuwe dak voor het
kleutergebouw. Deze reparatie verloopt
voorspoedig maar het zal nog wel enkele
weken duren voor dat dit kan worden
afgerond. Tijdens de kerstvakantie was er veel
vuurwerkrommel rond de school. Samen met
enkele ouders hebben we op 2 januari het
schoolplein aangeveegd. Nu ziet het plein er
weer netjes uit. Bedankt voor alle
hulp!
Vandaag heeft de ouderraad met hulp van
enkele ouders ons verwend met een lekkere
nieuwjaartraktatie. Heerlijk!

Luizen controle
Iedere eerste woensdag na de vakantie houden we luizencontrole op school. Bij deze controle zijn bij
meerdere leerlingen luizen en neten gevonden. De ouders van de betreffende leerlingen zijn geïnformeerd.
Wilt u zelf uw kind extra controleren en indien nodig behandelen? Op 23 januari zal een extra luizen controle
worden gedaan. Hopelijk is het probleem dan opgelost.

Open dagen voortgezet onderwijs
Voor de kinderen van groep 8 komt er een spannende tijd aan. Vanaf aankomende zaterdag 12 januari zullen
er open dagen zijn. De kinderen zullen op de open dagen gaan kijken bij de VO-scholen die zij hebben
uitgekozen. Ook leerlingen van groep 7 zijn van harte welkom. Ouders en kinderen veel plezier en succes met
het maken van jullie keuze.

Gezond hapje/ schoolfruit
We willen u vragen om bij het klaarmaken van de lunch en het 10-uurtje voor uw kind(eren) te denken aan
gezond eten en gezonde hapjes. Drie keer per week krijgen alle kinderen om 10 uur schoolfruit. Dit is iedere
keer anders. Deze week was er voor iedere leerling een mandarijn, een peertje en een stuk komkommer. Het is
belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met
veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien
tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat
je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit
proeven de kinderen verschillende soorten
fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel
durven te proeven, doen ze in de klas lekker
mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet
eten.

Nationale voorleesdagen
Van 23 januari t/m 2 februari zijn de nationale voorleesdagen. Kinderen
vinden het altijd erg leuk om te worden voorgelezen. Zeker als hun
vader, moeder, opa of oma dat in de klas komt voorlezen. Daarnaast
heeft voorlezen een positief effect op de woordenschat, de spelling en
het tekstbegrip van kinderen. Via de Parro zullen de leerkrachten u
vragen om in te tekenen voor de voorleesdagen.

.

