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19 november
Studiedag, alle leerlingen vrij
4 t/m 6 december
Geen NSA
5 december
Sinterklaasfeest, alle leerlingen om 12.00 uur vrij
11 t/m 13 december
Week van de NSA-afsluitingen.
17 t/m 19 december
Schoolkamp groep 8
20 december
Leerlingen om 12.00 vrij, i.v.m. kerstdiner
20 december
Kerstdiner, 17.00 – 19.30 uur
24 december t/m maandag 7 januari 2019 Kerstvakantie

mededelingen van de directie . . . .

Beste ouders,
Deze week was de week van de eerste kennismakingsgesprekken, en u heeft daar massaal op
ingetekend! Met vrijwel elke ouder is een gesprek gevoerd, en met degenen bij wie dat nog niet lukte,
is al een andere afspraak gepland.
Wat een mooie opkomst! En een heel goed signaal, want daarmee geeft u aan dat u betrokken bent
bij het schoolleven van uw kind.
Dat merken we natuurlijk dagelijks, in de gangen en bij het brengen en halen, en het is heel fijn dat
ook weer terug te zien in deze gesprekken.
Van de leerkrachten heb ik begrepen dat het positieve en goede gesprekken zijn geweest. Zelfs
leerkrachten die hun leerlingen al langer kenden hebben weer nieuwe dingen van u geleerd!
Daarnaast was het natuurlijk een uitgelezen kans om kennis te maken met nieuwe leerkrachten.
En zij met u!
Zo maken we met elkaar een mooie start!

met hartelijke groet,
Cissy Merison - directeur Linnaeusschool
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Nieuws uit groep 5
Wij zijn al een paar weken verder en merken dat het super goed gaat in de groep.
Zoals eerder aangegeven zitten wij in groepjes en het samenwerken loopt prima.
Er is veel meer rust in de groep en hierdoor kunnen wij ons ook beter concentreren.
Vorige week hebben wij in de taalles Spreken en luisteren geleerd en hoe je moet OVERLEGGEN.
Dit hebben wij ook in groepjes gedaan.
Tijdens het overleggen is het belangrijk dat je :
1 naar elkaar luistert
2 degene die aan de beurt is laten uitpraten.
3 respect hebben voor de mening van een ander.
4 het als groep eens zijn over een besluit
5 iedereen praat mee en noemt ideeën.
Enkele tips:
Wacht op je beurt.
Kijk andere kinderen aan terwijl je vertelt.
Laat de ander uitpraten.
De vraag was: Hoe kunnen we het verkeer veiliger maken bij school?
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Nieuws uit groep 6/7B

En onze nieuwe IPC thema is ZO ZIEN ZIJ DE
WERELD.
En paar kinderen hebben persoonlijke spullen
meegenomen.
En alle kinderen hebben een foto/liedje/tekening/rap
gemaakt.
En sommige kinderen hebben herinneringen mee
genomen naar de klas. Dit hebben we aan elkaar
laten zien of aan elkaar verteld. En er komen nog
leuke IPC weetjes, dus houdt de nieuwsbrief in de
gaten.
Met vriendelijke Groet
Chadi Mohamed & Dina Amiri!

3

