Ma.
Ma.
Ma.
Wo.
Vr.
Di.
Di.

8 jan.
8 jan.
8 jan.
10 jan.
12 jan.
16 jan.
30 jan.

vakantie t/m 7 januari
Nieuwjaarsontmoeting met koffie/thee
Start hoofdluiscontrole
Ouderavond Vormsel
MR-vergadering
Nieuwjaardisco
OV-vergadering
Start screening GGD (geboortejaar 2008 en 2012)

Ouders Unit 1 t/m 3
Unit 1 t/m 3
Dominicusparochie
19.30 u.
Unit 1 t/m 3
19.30 u.

Allereerst de beste wensen voor 2018; hopelijk een
jaar met vele hoogtepunten.
We kijken terug op een gezellige decembermaand.
Het succes van de diverse activiteiten is vooral te
danken aan de vele hulp die we van ouders hebben
gekregen. We hopen in 2018 ook op uw hulp te
mogen rekenen.
Vriendelijke groeten, Paul Beumer –directeur rkbs De BataafNieuwjaarsontmoeting
Op maandag 8 januari bent u vanaf 8.30 u. van harte welkom om informeel
een kopje koffie/thee op De Bataaf te drinken.
Leden van de oudervereniging schenken graag iets voor u in.
Hoofdluiscontrole
Op maandag 8 januari starten we met de controle van alle kinderen
op hoofdluis. De controle zal gemakkelijker verlopen wanneer
kinderen geen speldjes, staartjes of gel in hun haren hebben.
Vanuit de Units
Het nieuwe jaar starten we met de volgende nieuwe IPC-thema’s:
Unit 1: Brrr… wat is het koud Unit 2: Schatten Unit 3: Hoe zien zij de wereld?

Nieuwjaarsdisco, thema: Winterwit
Op 12 januari organiseert De Bataaf een nieuwjaarsdisco voor alle leerlingen van de
school. Ook de peuters van KaKa zijn van harte welkom. Dit feest is gepland na
schooltijd. De kinderen mogen verkleed komen, vooral in het wit, want het thema is:
Winterwit! Natuurlijk krijgen de kinderen wat lekkers! De entree is gratis!! De hal is
niet groot genoeg om alle leerlingen van De Bataaf tegelijkertijd feest te laten vieren.
De verdeling van de discoavond ziet er als volgt uit:
Unit 1/KaKa* 16.30 -17.30 uur
*Kinderen t/m groep 4 worden gebracht en
Unit 2*
17.45- 18.45 uur
gehaald door een volwassene. (Ouders kunnen
Unit 3
19.00- 20.15 uur
niet blijven tijdens de disco). Hogere groepen
mogen zelf naar school komen maar u mag ze
natuurlijk ook brengen en halen.

Toetsafname Cito, AVI en DMT
In alle groepen worden in januari Cito-toetsen afgenomen. Van elk kind bestaat een
leerlingvolgsysteem met toetsen die meerdere jaren worden gebruikt. De uitslagen
van deze methode-onafhankelijke toetsen, waarbij een vergelijking met een landelijk
gemiddelde mogelijk is, geven redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van
elk kind. De afname gebeurt door de eigen leerkracht.
Groep 8
De leerlingen van groep 8 beginnen aan hun laatste half jaar op De Bataaf.
De voorbereidingen voor de overstap naar het voortgezet onderwijs zijn in volle gang.
Adviesgesprekken groep 8: Eind januari en begin februari worden de adviesgesprekken
gevoerd met de ouders en de leerlingen van groep 8.
Open dagen: De leerlingen van groep 8 (en hun ouders) oriënteren zich tijdens de
‘open dagen’ op scholen van het voortgezet onderwijs. Ook voor kinderen die nog niet
in groep 8 zitten, kan zo’n bezoekje de moeite waard zijn. Op woensdag 24 januari
houdt het RSG Lingecollege open huis op hun locaties van 17.30-20.30 uur.
Centrale Eindtoets: Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is
het verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de
centrale eindtoets PO beschikbaar. De centrale eindtoets wordt in 2018 afgenomen op
dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april 2018.
Aanmeldingen
Het lijkt wel vroeg, maar we zijn op school- en op bestuursniveau al bezig met de
formatie voor volgend schooljaar. Om alles goed in beeld te krijgen, zijn de exacte
leerlingenaantallen nodig. Wordt uw zoon/dochter in 2018 of 2019 vier jaar? Kom
dan een inschrijfformulier halen.
We stellen het op prijs als u ouders van buurjongens/-meisjes, neefjes of nichtjes die
4 jaar worden, informeert over De Bataaf. Laat de ouders een afspraak voor een
aanmeldingsgesprek maken. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de
directeur. Er kan telefonisch een afspraak gemaakt worden, maar ook via de mail.
Tel: 0344-655044 of e-mail: directie@rkbs-debataaf.nl .

