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Wist u dat...?
… alle kinderen in januari de
toetsen van Cito maken? De
voorbereidingen doen we op
school; thuis extra leren is niet
nodig. Voldoende slaap is deze
maand nóg belangrijker. Uitgerust
een toets maken, maakt voor uw
kind veel uit. U krijgt de scores te
zien op het rapport van februari.

… deze week de Nationale Voorleesdagen beginnen? Daarom zullen
we in iedere groep extra aandacht besteden aan voorlezen. Wist u dat kinderen zelf beter gaan lezen als ze
worden voorgelezen? Leest u thuis
ook voor? Als u wilt, kan de juf altijd
meedenken welk voorleesboek geschikt is. U weet ons te vinden!

Verjaardagen
20 december: Danisha
24 december: Mirjaylon
28 december: Djedeion & Evert
29 december: Reydeion
1 januari: Ali
4 januari: Melvin
8 januari: Rayane
14 januari: Elira
18 januari: Azra & Berra
20 januari: Jana
26 januari: Lilya
2 februari: Nuha
4 februari: Amel

... de kinderen op school nu niet op
hoofdluis gecontroleerd worden?
Omdat er geen ouders in de school
mogen, kan de luizenbrigade niet
haar werk doen. Daarom vragen
we u uw kind(eren) thuis iedere
twee weken te controleren. Op die
manier bent u er toch snel bij,
mocht uw kind hoofdluis hebben.

Belangrijke data
28 januari: Bibliobus bij de Spil
5 februari: kinderraad
We volgen elke dag de ontwikkelingen wat
betreft het corona-virus. Als er op school meer
of minder mogelijk is, of als er andere belangrijke dingen zijn voor de kinderen en/of voor u
als ouder, dan hoort u van ons.

Amaya, Brian, Lucas, Djadaisa en Elijah: welkom op school!

Extra begeleiding
Vanaf begin januari werkt Frank Berentsen op de Monchyschool (zie
foto). Meester Frank geeft aan groepjes kinderen extra begeleiding. Hij
begeleidt kinderen voor wie herhaling goed is én kinderen die juist extra
uitgedaagd willen worden.
Hij woont samen met zijn vrouw in Arnhem; ze hebben twee kinderen en
inmiddels ook twee kleinkinderen. Frank is in 1978 begonnen als leerkracht en heeft veel verschillende dingen gedaan. Van het begeleiden van
kleine groepjes kinderen tot en met locatiedirecteur. De meeste jaren heeft
hij gewerkt op de Geitenkamp en in Klarendal.
Meester Frank werkt op de Monchyschool tot en met de zomervakantie.
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