Nieuwsbrief
Agenda
ma 10 sep

nieuwe jaargids + lijst
‘Talenten gezocht’ uit

do 13 sep
do 13 sep

verkiezing leerlingenpanel
groep 3 en 4 voorstelling

di 18 sep
vr 21 sep

‘Buiten de lijntjes’ in
d’Overtoom in Genemuiden
groep 8 infoavond VO + MKP
alle groepen infomiddag

ma 24 sep

13:45 – 14:30 uur
groep 5-8 week van de pauzehap

ma 24 sep
vr 28 sep

groep 3 infoavond
volgende nieuwsbrief

1-5 okt
wo 3 okt

omgekeerde oudergesprekken
Start Kinderboekenweek

do 4 okt

thema ‘Kom erbij!’
dierendag

Jarigen

7 sep 2018 No.1
Geboren

Elk kind…een wonder
Elk kind…zo speciaal
Elk kind…ons gegeven
Elk kind een nieuw verhaal.

Dankbaar en dolgelukkig zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Mats Sverre
12 augustus 2018

broertje van Fabian, Tijn en Fedde.
Barry en Stefanie van den Berg

---Dolgelukkig met de geboorte van onze zoon

Teun

27 augustus 2018

3 sep Tygo van Dijk
3 sep Lars Zwep
4 sep Ruben Bos
8 sep Isabella Slomp
9 sep Yorg van Dijk
10 sep Stefan Kloek
15 sep Mark Kloek
16 sep Nina Kasperink

gr.2
gr.5
gr.4
gr.6
gr.7
gr.8
gr.6
gr.1

18 sep Brenda Snijder
20 sep juf Jacqueline Marcus

gr.7

25 sep Mégan Grooteboer

gr.3

Allemaal van harte gefeliciteerd en
een fantastische verjaardag gewenst!

Zoon van Gijs en Yvonne Huisman
Broertje van Puck, Rik, Jip en Bram

---Meester Jaap is in de vakantie [voor de 4e
keer] opa geworden: kleinzoon Maarten is
geboren.

Verhuizing

Familie de Jong verhuist vandaag naar Dr. v.d.
Vechtlaan 58. Heel veel woonplezier in jullie
nieuwe huis gewenst!
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Voorstellen

Via deze weg stel ik mezelf graag even voor! Mijn naam is Leon Witteveen. Inmiddels geef ik al
ruim 13 jaar les aan met name bovenbouwgroepen, waardoor ik al heel wat musicals heb mogen
regisseren en schoolkampen heb meegemaakt. Dit schooljaar sta ik op dinsdag voor groep 6/7
en woensdag en donderdag voor groep 7/8. Ik zie er naar uit om de
kinderen te leren kennen en er samen een leuk schooljaar van te
maken. Ik heb er zin in!
Achtendertig jaar geleden ben ik geboren in IJsselmuiden, waar ik nu
samen met mijn vrouw Suzanne en onze twee kinderen Julia en Micha
woon. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in de keuken, in de tuin of
op de racefiets. Klussen en reizen doe ik heel graag in de vakanties.
Mocht u nog vragen hebben of kennis willen maken. Kom gerust
binnen.
Hartelijke groet, Leon Witteveen

Jaarplanning

De nieuwe jaarplanning van dit schooljaar staat op de website van school.

Batterijen
Vlak voor de vakantie heeft het leerlingenpanel nieuw spelmateriaal uitgezocht voor op het
schoolplein: stelten, ballen, springtouwen en loloballen. Een deel is bekostigd door de
opbrengst van de ingeleverde batterijen: €60,- Een goede stimulans om oude batterijen op
school in te blijven leveren!

Informatiemiddag

Net als vorig jaar hebben we dit jaar geen informatieavond maar een -middag, tijdens
schooltijd, zodat de kinderen zelf betrokken kunnen worden bij de uitleg van het reilen en zeilen
in hun eigen groep. Als ouder mag u in verschillende groepen kijken die middag.
Omdat de informatie van de groepen 3 en 8 vrij specifiek is, is er voor de ouders van deze
groepen ook een informatieavond gepland naast deze middag. Voor data zie de agenda.
Daarnaast is er op papier weer voor elke groep een boekje met praktische informatie.

Kangoeroewedstrijd
Vlak voor de zomervakantie zijn in de klassen de Kangoeroewedstrijden gehouden. Deze toets is
een wereldwijde rekentoets. Er wordt iemand de beste van elke school en uiteindelijk ook
iemand de beste van Nederland. Omdat alle scores met elkaar vergeleken worden en daar een

score aan gekoppeld wordt, kun je verschillende toetsen van verschillende leeftijden met elkaar
vergelijken. Zo zijn we tot de volgende uitslag gekomen: 1. Henrik Knol – 2. Eva van Dijk – 3. Luuk
van Lohuizen. Van harte gefeliciteerd met deze uitslag! Alle kinderen die meegedaan hebben
kregen een certificaat en een leuk spelletje als aandenken. De 3 winnaars hebben ook hun
bijbehorende prijs in ontvangst genomen. Als school waren wij één van de gelukkige winnaars
van een hele mooie prijs, namelijk een Bee-bot. Een robot die programmeerbaar is door de
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kinderen. De kinderen van de plusgroepen hebben hier al mee gewerkt.

Rapporten

Graag zien wij alle [ondertekende] rapporten de komende week weer terug op school.

Omgekeerde oudergesprekken

In een schooljaar zijn er 5 contactmomenten gepland waarop u de groepsleerkracht van uw kind
kunt spreken: oktober, november, februari, mei en juli. Niet alle momenten zijn verplicht. Wij
willen alle ouders minimaal 2x per jaar verplicht zien: oktober of november en in februari.
In de week van 1 – 5 oktober starten we met de omgekeerde oudergesprekken: het is belangrijk
voor een leerkracht om zo snel en zorgvuldig mogelijk een goed beeld te krijgen van de nieuwe
leerlingen in de groep. De leerkrachten hebben uiteraard een overdracht, maar u als ouder kent
uw kind nog altijd het allerbest. Daarom willen we bewust tijd vrij maken om u als ouders aan
het woord te laten over uw kind(eren). De kinderen vanaf groep 3 zijn zelf ook bij dit gesprek
aanwezig. Via de groepsleerkracht ontvangen alle ouders in de loop van de week van 17
september hiervoor een uitnodiging.

Website

Nieuw toegevoegd op onze site www.cbshetankerhasselt.nl:
Voor ouders / nieuwsbrieven: deze nieuwsbrief No.1
Voor ouders / jaarplanning: jaarkalender

Lunchen in groep 4
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Rooster godsdienst
10 t/m 14 sep

Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14
Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31
Lied OB: Dit is de dag [ELB 425]
BB: Be bold, be strong [ELB 480] www.youtube.com/watch?v=zRvCUz6KFB4
17 t/m 21 sep
Naar de farao, Exodus 5:1-11
De plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42
lied OB: Ben je groot of ben je klein [ELB 421] www.youtube.com/watch?v=FATE9EqrDLo
BB: Kijk es www.youtube.com/watch?v=YF9emcuxJac
24 t/m 28 sep
De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31
Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18
Het bittere water, Exodus 15:22-26
Lied OB: Hoe kwam Mozes door de Rode zee? www.youtube.com/watch?v=FdXN6ov5ItQ
BB: Heer onze Heer ( Psalm 8)
www.youtube.com/watch?v=IqMN2dQ8W8Q&list=PL696F3EBBB296729F&index=18&t=0s

Rooster klaarover

Samen met leerlingen van groep 7 zijn de komende week aan de beurt:
10 t/m 14 sep
Renate Luth
17 t/m 21 sep
24 t/m 28 sep

Benedicta Harink
Mathilde Wolf

Schoolmop

Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaan moeder en dochter wat spullen voor het nieuwe
schooljaar kopen. Natuurlijk moet er ook een schoolagenda komen. Op een gegeven moment
zegt de moeder: 'Kijk eens, ik heb er hier één gevonden waarin zelfs nog plaats is om je
huiswerk op te schrijven!'
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Lunchen in de groepen.

