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15 januari

activiteit
Start cito periode

9 februari

Studiedag, kinderen vrij, ook NKK

Nieuwe leerlingen
Vlak voor de kerstvakantie is onze nieuwkomersgroep meer dan verdubbeld. We
verwelkomen Mohammed, Rona, Fatima, Moustafa, Tamim, Abdullah, Al Mumin en Mohamed
uit Wognum. Zij zijn vanuit diverse AZC's allemaal in Wognum komen wonen. Ang Ang is in
Medemblik komen wonen en maakt ook deel uit van de nieuwkomersgroep. We wensen ze
een fijne tijd op De Meridiaan.

Wisseling onderwijsassistent
Nu de nieuwkomersgroep weer goed gevuld is, kan juf Irma daar niet meer gemist worden.
Daarom is voor de andere groepen een nieuwe onderwijsassistent benoemd: Nadia Beumer.
Zij zal vooral werkzaam zijn in groep 6/7.

Juf Fleur
Juf Fleur, ook al van de nieuwkomersgroep gaat ons verlaten. Zij gaat haar werk bij de
onderwijsbegeleidingsdienst uitbreiden. In haar plaats komt juf Saskia Sijm. In februari zal er
nog even een invaljuf nodig zijn.

Engels
De nieuwste inzichten leren ons dat het aanbieden van de Engels taal al in de kleutergroep
kan beginnen. Daar leren kinderen een tweede, of voor sommigen derde taal heel snel.
Misschien hebt u uw kinderen er al over gehoord. De komende weken porberen we in alle
groepen twee verschillende methoden uit om te kijken welke we in het volgende schooljaar
willen aanschaffen.

IPC
Vanaf het begin van het schooljaar hebben we geprobeerd de thema's van IPC anders aan te
pakken. Eén gezamenlijk thema voor de hele school, intensieve begeleiding van een IPC
trainer, veel overleg met elkaar over de activiteiten en over de doelen waar de kinderen aan
moeten werken. Toch zijn we niet tevreden over de aanpak en de opbrengsten van deze
manier van werken. We hebben dan ook besloten ons te gaan oriënteren op een andere
werkwijze. Het werken vanuit leerdoelen moet in ieder geval blijven, de structuur moet helder
zijn en de kinderen moeten weer plezier krijgen in wereldoriëntatie. De thema's 'Chocola' in
de groepen 4 t/m 7 en 'Alcohol en drugs' in groep 8, zullen dan ook voorlopig de laatste IPC
thema's zijn. Daarna gaan we aan de slag met 'BlinkWereld'. Dit mogen we de komende
maanden uitproberen om daarna te komen tot een weloverwogen keus voor wereldoriëntatie.

Groep 1/2
Juf Clairette van groep 1/2 heeft een zere knie. Daar wordt wat aan gedaan, maar dat
betekent dat ze een paar dagen niet naar school kan. Op vrijdag 23, maandag 29 en
dinsdag 30 januari zal een andere inval leerkracht in de groep zijn. Op dit moment is nog
niet bekend wie dat wordt.

Streetwise
Afgelopen maandag hebben alle kinderen meegedaan aan het programma Streetwise, dat
werd aangeboden door de ANWB. De kinderen van de groepen 1-2 en 3-4 waren binnen, in
het speellokaal en in de gymzaal. De anderen trotseerden de wind en de kou buiten en legden
daar een parcours af op de fiets, op de step of zelfs in de 'auto'. Een leerzame ochtend voor
iedereen!

Woensdag geen gym!
Om gebruik te kunnen maken van de gymzaal op maandag voor Streetwise, moesten we even
ruilen met een andere school. Wij hebben daarom woensdag geen gym.

Open dagen voortgezet onderwijs
De kinderen van groep 8 staan binnenkort voor de keus van een school voor voortgezet
onderwijs. Al deze scholen houden in de komende weken open dagen. We raden u van harte
aan samen met uw kind te gaan kijken om daarna met elkaar een keus te maken.

