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weer een aantal nieuwe kinderen op school. We
heten al die kinderen van harte welkom!
In de onderbouwgroepen gaan ze weer aan de slag
met een nieuw thema. In groep 3 gaat het over het
ziekenhuis en in de groepen 1/2 en Nijntje is het
nieuwe thema winkelen. Voor de groepen 2 tot en
met 7 staan de komen maand Cito toetsen op het
programma. Dit is onderdeel van ons
leerlingvolgsysteem. Het doel van de toetsen is om
het niveau van de kinderen te bepalen en op basis
daarvan kinderen nog beter onderwijs op maat te
geven. Kinderen hoeven daar dan ook niets aan voor
te bereiden. Het is juist belangrijk dat de toets
weergeeft waar het kind in zijn ontwikkeling staat
en wat hij op basis daarvan nodig heeft om de
volgende stappen in zijn ontwikkeling te maken.
Jaarboek
De jaarboekcommissie heeft de
afgelopen periode heel veel leuke
foto’s gekregen. Geweldig dat er zo
veel enthousiasme is om het jaarboek te vullen met
mooie foto’s!
De komende periode is er een nieuwe fotoopdracht: Je favoriete plekjes op Curaçao
Mail voor 1 februari je foto’s naar
jaarboek@schroederschool.net

Groepsgrootte groep 3
Onze groep 3 is op dit moment een
volle groep. Hoewel het een hele leuke,
gezellige groep is (en er wat dat betreft
nog wel 10 bij kunnen), hebben kinderen natuurlijk
ook goede instructie en voldoende aandacht nodig.
De Schroederschool kiest ervoor om in principe niet
meer dan 25 kinderen in een groep te plaatsen.
Soms maken we daar een uitzondering op. Als er
structureel meer dan 25 kinderen in een groep
zitten, zorgen we voor extra ondersteuning in een
groep. Dat doen we in groep 3 nu ook. De ouders
van groep 3 zullen hier op korte termijn meer
informatie over ontvangen.
Gevonden voorwerpen
Voor de vakantie heeft al in de
nieuwsbrief gestaan dat er veel
gevonden voorwerpen zijn. Helaas
is er toen niet veel opgehaald. De komende week
staat de kast met de gevonden voorwerpen in de
hal bij de hoofdingang, zodat u kunt kijken of er iets
van uw kind bij zit. Vrijdag 19 worden alle gevonden
voorwerpen die in de kast zitten aan het goede doel
geschonken.
Training sociale vaardigheden
Angela Mekes is leerkracht en gedragsspecialist en heeft de afgelopen jaren
veel ervaring opgedaan in het geven
van sociale vaardigheidstrainingen.
Op donderdag 1 februari gaat zij starten
met een nieuwe “SOVA” training op onze school.

“Ik ben lekker mezelf” is de naam van de training
en hij is voor kinderen van groep 4,5 en 6. Het
eerste thema bestaat uit 7 lessen en heeft als thema
“wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik”. Opgeven kan
via: angela.mekes@kleincollege.com

Workshop technisch lezen
De bibliotheek organiseert op 27
Januari van 14:00 uur tot 16:00 uur
een workshop technisch lezen voor
ouders en verzorgers van kinderen
van 4 – 12 jaar. De workshop wordt
gepresenteerd door Jeannine Bakhuis. Op geven
kan via lesa@bnk.cw of op nummer 4345200
Programma Zjeitu kids
De naschoolse opvang heeft vanaf
maandag 15 januari weer een nieuw
activiteitenblok. Alle workshops zijn vanaf 4 jaar en
starten om 15.15 met uitzondering van voetval voor
kinderen van 4-8 jaar. Dat start op vrijdag om 14.00
uur. Om 15.15 start op vrijdag voetbal voor
kinderen van 8-12.
Het aanbod:
- Maandag: Dansen
- Dinsdag: Schilderen & Tekenen en Huiswerkbegeleiding
- Woensdag: Basketbal
- Donderdag:Turnen
- Vrijdag: Voetbal 4-8 en 8-12

