Fusieschool LaLoBo

NIEUWSBRIEF 3
November 2020

Schooljaar 2020-2021 nr. 3

Voortgangsgesprekken
In de week van 9 t/m 13 november vinden op beide locaties de voortgangsgesprekken plaats. Door middel van deze gesprekken schetsen wij
een beeld van hoe uw kind er op dit moment voor staat. Ook kunnen

Agenda
03-11: Start inschrijven
voortgangsgesprekken

eventuele afspraken worden geëvalueerd en/of kunnen nieuwe afspraken 09-11 t/m 13-11: Voortgangsworden gemaakt.
Vanwege de coronamaatregelen vinden deze gesprekken digitaal, via
Teams plaats.

gesprekken
09-11 t/m 13-11: week van de
mediawijsheid

We vinden het fijn als uw kind kan aansluiten bij deze gesprekken.

09-11: MR-vergadering

Inschrijven voor deze gesprekken is mogelijk vanaf dinsdag 3 november

11-11: Sponsorloop

08.00 uur via deze link. Let op: eerder inschrijven dan deze tijd is niet mo- 18-11: Studiedag
gelijk!

04-12: Sint op school

Zie het voorste blad in de inschrijfpagina voor meer informatie.
Ouderapp
Op dit moment zijn we bezig met het inrichten van een ouderapp. Binnenkort is het voor alle ouders van onze school mogelijk om deze app te

downloaden op hun telefoon of tablet. Deze ouderapp bevat verschillende functies die de communicatie tussen teamleden en ouders verder zal
vergemakkelijken. Zo is het straks mogelijk om uw kind via deze app ziek
te melden, zijn er verschillende formulieren te downloaden, kunt u zich
inschrijven voor oudergesprekken en kunnen leerkrachten foto’s delen
die alleen bestemd zijn voor ouders van hun eigen klas. Daarnaast zal ook
het relevante schoolnieuws op den duur via deze app verstuurd gaan worden.
In eerste instantie krijgen de ouders van groep 4Z de mogelijkheid om de-

ze app te downloaden. Zij zullen als pilotgroep gaan fungeren, zodat zij
hun bevindingen kunnen delen en eventuele fouten kunnen worden aangepast. Op een later moment zullen ook alle andere ouders de app kunnen downloaden en gebruiken.

07-11: Nieuwsbrief 4

Leesplan
Sinds het begin van vorig schooljaar zijn we op locatie Kruiskensweg gestart met het leesplan. Dit wil zeggen dat de kinderen op hun AVI niveau zijn ingedeeld en dat zij op verschillende dagen in de week in een
groep gaan lezen. Dit kan dus in een ander lokaal, met een andere juf/ meester zijn dan normaal. De ervaringen heel erg positief en daarom wordt het plan vanaf december doorgetrokken naar locatie Zonnehof.
De nadruk bij het leesplan ligt op technisch lezen maar daarnaast ook niet te vergeten: het leesplezier!
Korte toelichting op het leesplan: De kinderen krijgen op dag 1 een tekst en woordjes. Hiermee oefenen
ze de hele week en elke dag staat er een ander doel centraal. Aan het eind van de week mag de tekst mee
naar huis. Daarnaast is er ook nog veel tijd om zelf lekker in een boek te duiken. De kinderen van groep 3
werken momenteel middels een leescircuit. Zij gaan na de eerste AVI toets meedoen met bovenstaande
of zij gaan tutorlezen (lezen met een maatje uit een hogere groep.) De kinderen die AVI plus hebben gescoord zijn bezig met andere leesopdrachten. De nadruk ligt hierbij op creatief lezen, begrijpend lezen,
leesplezier etc.
Sponsorloop
Op woensdag 11 november zullen we met een sponsorloop
geld op gaan halen voor een goed doel.
De opbrengst van de sponsorloop gaat dit jaar naar Voedselbank Deurne. Stichting Voedselbank Deurne zet zich in voor
huishoudens in Deurne, Asten en Someren, die om wat voor
reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en
daardoor niet meer in hun eerste levensbehoefte kunnen
voorzien. Dit doen zij door voedsel te verzamelen en deze wekelijks uit te delen aan gezinnen die voldoen
aan de strenge eisen voor deze pakketten. Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website.
Binnenkort komt er iemand van de voedselbank vertellen over wat zij allemaal doen. Zo zijn de kinderen
goed op de hoogte van hun werkzaamheden.
Woensdag 11 november: zorg ervoor dat uw kind gemakkelijke kleding draagt. De groepen van de onderbouw lopen tussen 9.00 en 10.00 uur. De groepen van de bovenbouw lopen tussen 10.30 en 11.30 uur.
De sponsorloop zal plaatsvinden op het grasveld bij het Varendonck, waar later onze nieuwe school komt
te staan. We lopen met beide locaties samen.
Omdat de maatregelen het nog niet toe laten, kunt u dit jaar helaas geen kinderen aan komen moedigen.
Om te zorgen voor zo min mogelijk contactmomenten, mogen de sponsoren dit jaar een vast bedrag
sponsoren en meteen aan de leerling meegeven. Daarom mag de sponsorlijst incl. het geldbedrag vóór
dinsdag 10 november op school ingeleverd worden.

Afscheidswoordje Henriëtte en Ria.
Woensdag 28 oktober hebben wij afscheid genomen van alle kinderen en collega’s van de fusieschool LaLoBo. Ondanks de coronamaatregelen was het een supermooie dag met veel verrassingen.
Bij het openingstoneel ‘de reis van de computerboekenwurm’
kwamen een aantal boekfiguren voorbij zoals Janneke met Takkie,
de mol, de tante van Harry Potter, die het Vrijheidsbeeld tot leven

bracht, Flip Fiasco en Sanne Hans.
Schrijver J. Vriends was aanwezig om een nieuwe boek te schrijven.

Daarna waren er in elke klas leuke optredens.
Wij werden verrast met toneel, dans, een gedicht, een ABC-tje en een
aantal tips voor de toekomst. Dat was voor ons echt genieten!
Na de pauze konden de kinderen deelnemen aan een workshop. Met
vrolijke snoetjes zag je de kinderen bloemschikken, programmeren,
bewegen, spelletjes doen, vouwen, bouwen
of iets lekkers bakken.
Gezamenlijk hebben we deze mooie dag buiten afgesloten en kreeg
elke groep een nieuwe bal.
Dank je wel kinderen, en collega’s voor deze geweldige dag.

Contactgegevens
2020-2021
Fusieschool LaLoBo
Locatie Kruiskensweg:
Kruiskensweg 8
5721 KD ASTEN
0493-692769

Dank je wel directie, OR en MR voor de mooie woorden.
Dank je wel ouders voor het in ons gestelde vertrouwen al die jaren.

Locatie Zonnehof:

Het gaat jullie en de kinderen goed!

Zonnehof 2
5721 AZ Asten
0493-670068

Lieve groet, Henriëtte en Ria

info.lalobo@prodas.nl
Bezoek onze website op
https://www.kc-lalobo.nl/
Volg ons op

