Nieuwsbrief Januari 2018
Namens het team van basisschool Cosmicus
willen wij u een gelukkig nieuwjaar wensen.
Nationale voorleesdagen
Over een paar
weken is het
weer zover. Dan
starten de
Nationale
voorleesdagen.
We beginnen op
woensdag 24
januari met een
voorleesontbijt.
Alle kinderen
mogen die dag in hun pyjama naar school
komen en nemen hun eigen ontbijt mee. Onder
het genot van een goed verhaal gaan wij
gezamenlijk ontbijten.
Ook zullen er deze week kinderen worden
gekozen die mogen deelnemen aan de
voorleeswedstrijd op 2 februari voor de groepen
3 t/m 7. De winnaar wordt bekroond tot echte
voorleeskampioen. En... met een beetje geluk
komt er ook een bekende schrijver voorlezen
bij ons op school. Meer informatie volgt nog
d.m.v. een brief
Schoolzwemmen
Alle leerlingen van groep 5 zullen vanaf
maandag 12 februari iedere maandag gaan
schoolzwemmen. Zij zullen om 12:30
vertrekken vanuit school.
CITO
Vanaf 15 januari zullen er weer CITO toetsen
worden afgenomen in de groepen. Wij willen u
vragen om uw kind uitgerust naar school te
sturen en op tijd aanwezig te zijn op school,
zodat de leerkrachten direct kunnen starten
met hun lessen en toetsen.
Inloopspreekuur
Mocht u vragen hebben aan de directeur, kunt
u iedere laatste donderdag van de maand van
8:30 tot 9:00 langskomen tijdens het
inloopspreekuur in de ouderkamer.

Naamsverandering
U heeft al eerder informatie ontvangen over
een naamsverandering van onze school. U zult
spoedig een brief ontvangen met daarin meer
informatie en een oproep om mee te denken
over een nieuwe passende naam voor onze
school.
TSO of continurooster
U zult binnenkort een brief ontvangen waarin
wij u willen vragen uw mening te geven over
een eventueel continurooster en de
tussenschoolse opvang. Graag vragen wij uw
medewerking.
Extra les
Op 24 januari zullen de extra lessen van
periode 2 starten voor de leerlingen die extra
ondersteuning of uitdaging nodig hebben.
Mocht uw kind in aanmerking komen, zult u
hierover spoedig een brief van de leerkracht
ontvangen.
Nieuws uit de ouderkamer
Beste ouders en verzorgers,
De cursus ‘stress en opvoeden’, die op 12
januari zou beginnen, is verplaatst naar 26
januari. De cursus bestaat uit 7 keer en zal
duren tot en met 16 maart. Verdere informatie
vindt u op de flyer in de centrale hal.
Aanmelden is verplicht! Let op: er zijn een
beperkt aantal plaatsen.
Opgeven kan via de mail: ocm@bscosmicusimpuls.nl
Groetjes, juf Zeynep
Nieuws uit de groepen
Groep 1
Wat is de tijd toch snel gegaan,
de tijd wilt niet stilstaan.
Afgelopen periode hebben wij
veel geleerd, dit komt omdat
de juf ons stimuleert. Nu was
het tijd om te genieten van de
vakantie, dit moet nu in
eerste instantie.
Groep 1 wenst iedereen een
gelukkig nieuwjaar,
en van 2018 een topjaar.
Veel liefs van groep 1
Groep 2
De afgelopen weken was het heel gezellig in de
klas. Na het vertrek van Sinterklaas was al snel
de kerstboom in de klas, werden er kerstliedjes
gezongen, werkjes gemaakt in het thema van
kerst en gespeeld in kerstsfeer.

Zo maakten wij kerstbomen in de bouwhoek en
speelden wij een kerstdiner in de huishoek. Ook
hadden wij vlak voor de vakantie een echt
kerstdiner op school. Heel bijzonder in de avond
naar school in mooie kleding! Wij hebben er
enorm van genoten.
Lieve groet van groep 2
Groep 3
De kinderen bij juf Isabelle
hebben een heel stuk van
2017 in groep 3 gezeten
en wat hebben wij veel
geleerd en hard gewerkt
dit jaar. Wij kennen
bijvoorbeeld al bijna alle
letters die wij dit jaar leren
in groep 3. Kijk maar, het
letterbord is al heel vol: Ook bij rekenen
hebben we al veel geleerd en kunnen we zelfs
al plus- en minsommen maken tot en met 20.
Gelukkig hadden we vakantie om uit te rusten
en natuurlijk nog wel te blijven oefenen om zo
niks te vergeten. Hopelijk wordt 2018 net zo
een mooi leerzaam jaar!
Groetjes groep 3
Groep 4
De sneeuw is alweer gesmolten, maar wat
hebben de kinderen een plezier gehad tijdens
het buitenspelen. Alle
scheppen werden uit de
schuur gehaald om sneeuw
te schuiven, bergen
sneeuw en grote
sneeuwpoppen te maken.
Op en top winter! Daarna
werden alle handschoenen
en laarzen gedroogd bij de verwarming en was
het tijd om op te warmen in de klas.
Groetjes groep 4
Groep 5
Begin december is er door
groep 5 hard geknutseld,
want er moesten surprises
gemaakt worden. De
kinderen hebben enorm
hun best gedaan en het
resultaat mocht er zijn!
Groetjes van groep 5
Groep 6/7
Buiten de dagelijkste inloopochtenden hebben
wij elke week een dag dat alle ouders van
groep 6 of 7 in de klas mogen komen voor de
ouderinloop. Eerst geeft de juf een korte uitleg
over iets wat de kinderen nog lastig vinden.
Daarna gaan de ouders met de kinderen zelf
aan de slag.

Ten eerste is het superleuk om met de ouders
een half uurtje in onze klas
te zijn en ten tweede is het
super leerzaam. We merken
dat de kinderen hierdoor de
stof beter begrijpen. Heel
fijn is dat. Wij hopen dat de
opkomst in 2018 net zo
groot blijft als in 2017
Groetjes groep 6/7
Open dagen
Kent u iemand die op zoek is naar een
basisschool voor zijn/haar kind? Op 11 januari
en 25 januari is iedereen van harte welkom op
de open dag van 9:00 tot 11:00.
Jarigen
Deze maand feliciteren wij:
3 januari
3 januari
7 januari
7 januari
7 januari
8 januari
12 januari
14 januari
18 januari
19 januari
22 januari
24 januari
28 januari

Charnairah
Menekse
Emin
Jamal
Angelio
Sami
Derya
Romaissae
Dévansly
Nooraya
Sevde
Minsa
Youssef

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

3
2
2
3
7
2
6
6
5
7
3
2
6

Wij wensen
iedereen een hele
fijne en gezellige
verjaardag!
Belangrijke data
15 jan t/m 2 febr. afname cito
24 januari
start extra les periode 2
24 januari
voorleesontbijt,
start nationale voorleesdagen
25 januari
inloopspreekuur directeur
Facebook
Wist u dat?
Wij op onze facebookpagina regelmatig
activiteiten plaatsen?
Like ons op facebook!
Zoekterm: basisschool Cosmicus-Impuls

