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Kalender
Donderdag 16 oktober
Vrijdag 17 oktober
Maandag 20 t/m vrijdag 24 oktober
Week van 27 oktober
Maandag 3 november

Nieuwsbrief
Lea 1

15 oktober 2014

Inloopavond van 18.30-19.30 uur
Groepen 5 t/m 8 continurooster
Herfstvakantie
Luizencontrole
Overblijfbonnen Lea 1

Inloopavond
Op donderdag 16 oktober van 18.30-19.30 uur nodigen wij u samen met u kind(eren) uit voor de
inloopavond. Op deze avond kunnen de kinderen aan hun ouders hun werkboeken, schriften en hun
klas laten zien. De kinderen vinden dit heel leuk om te doen, dus het zou erg leuk zijn als u deze
avond samen met u kind(eren) kunt komen.
Ouderbijeenkomst
Op dinsdag 28 oktober om 8.45 uur nodigen we ouders van groep1/2 uit om, in een informele
bijeenkomst, te praten over de huidige situatie in de groep en de toekomst van de groep. Op deze
bijeenkomst zal ook de directeur van de Pieter de Jongschool worden uitgenodigd.
Kameleons en boeken
De Kameleons zijn druk in de weer met boeken. We zijn bezig om een prentenboek te maken.
Samen bedenken we het verhaal en maken de tekeningen er bij. Daarnaast vertelt er iedere dag
een ander kind over zijn of haar favoriete boek.
In de huishoek hebben we een bibliotheek gemaakt: hier kunnen we boeken sorteren, lenen en
lezen. We hebben allemaal een eigen bibliotheekpasje met onze naam er op.
Het lijkt ons ook leuk om met de kinderen naar de echte bibliotheek te gaan. Heeft u zin en tijd om
mee te gaan dan kunt u uw naam invullen op de lijst die naast de klas hangt.

Inspectiebezoek
Afgelopen maandag en dinsdag is de Inspectie op bezoek geweest op LEA1. Helaas zijn de
afgelopen jaren in groep 8 de eindresultaten onder niveau geweest, waardoor de school als zwak
bestempeld wordt. Wel tonen de tussenresultaten aan dat de school vooruit gaat. Daar is de
Inspectie tevreden over. Verder zijn er nog een aantal punten waar de school aan moet werken.
Deze zijn bekend en daar werken we volop aan. Waarschijnlijk komt de inspectie in het voorjaar
naar LEA2.

Administratie
Miranda Kooiman, onze administratieve hulp gaat ons verlaten. Helaas kunnen/mogen we niet meer
gebruik maken van haar diensten. Wel heeft zij de school goed geholpen bij de administratieve
werkzaamheden. Vandaag heeft het team afscheid van haar genomen. Na de herfstvakantie start
Priscilla Vieane, zij zal gaan werken op dinsdag en vrijdag.
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