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Agenda
Maandag 11 februari: MR vergadering
Vrijdag 15 februari: rapport 1 mee naar huis
Vrijdag 15 februari: project Romeinen, groep 5
In de week van maandag 18 februari: oudergesprekken over rapport 1
Vrijdag 22 februari: de kinderen zijn vrij
Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart: voorjaarsvakantie
Woensdag 13 maart: studiedag, de kinderen zijn vrij
Atelieronderwijs
Eerder was in een nieuwsbrief te lezen dat we met de eerste aanzet atelieronderwijs zouden
beginnen. Door allerlei redenen is dit initiatief verzet naar later in dit schooljaar. Het is zeer zeker
niet van tafel; wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen die te maken hebben met ons
nieuwe schoolplan.
MR vergadering
Maandagavond 11 februari vergadert de MR. Mocht u punten hebben die u op de agenda wilt
hebben, dan kunt u deze doorgeven aan de voorzitter Edith Konings. U kunt haar aanspreken of
mailen op edith.konings@kpnmail.nl. Wist u dat u via Social Schools de MR ook kunt benaderen?
Project Romeinen in groep 5
In dit project leren de kinderen dat de Romeinen niet alleen in Rome leefden, maar ook in de
provincie Utrecht. Ze onderzoeken verschillende historische bronnen en leren over het dagelijks
leven van de Romeinen. Als afsluiting komt er een archeoloog in de klas.
Oudergesprekken
Binnenkort ontvangt u via SocialSchools een uitnodiging om u in te schrijven voor de
oudergesprekken die gaan over rapport 1. Groep 8 ontvangt bij rapport 1 ook het definitief
schooladvies.
Filmen op school
Op woensdag 6 februari wordt er op school gefilmd door een professionele filmmaker. De filmmaker
richt zich op de praktijk van WO-LOS (WereldOriëntatie Leren door Onderzoek en Samenwerking). Hij
gaat tijdens WO-LOS in de klassen filmen en interviews houden met kinderen. Dit filmpje wordt
gebruikt voor de studiedag van 13 maart voor alle scholen van de stichting Kalisto en wordt daarna
hoogstwaarschijnlijk op de website van Kalisto geplaatst. Naast CSV Ridderhof wordt er ook op
andere scholen van Kalisto gefilmd.
Wij houden rekening met de door u eerder ingevulde AVG formulieren, waarin u wel/geen
toestemming hebt gegeven voor het onderdeel 'beeldmateriaal website'. We horen het graag
wanneer u vragen hebt.
Gevonden voorwerpen
In de week van 11 februari zullen de gevonden voorwerpen worden uitgestald op tafel. Wat er na die
week blijft liggen, gaat naar het goede doel.

Reserve kleding
Wij zijn op zoek naar joggingbroeken voor zowel meisjes als jongens in de maten 116, 122, 128, 134.
Heeft u deze broeken liggen die niet meer gedragen worden, dan kunt u die bij juf Conny inleveren.

