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Kijkochtend 14 maart 2018 van 9.00 uur – 12.00 uur.
Komt u op 14 maart een kijkje nemen in ons Spil-centrum?
Bent u op zoek naar een basisschool, een specifiek educatief
peuteraanbod (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en/of kinderdagverblijf voor
uw kind(eren)?
Dan is deze ochtend een unieke kans om een kijkje te komen nemen.
Dus ook als u een baby heeft/krijgt……… u bent van harte welkom!
Zowel bij de dagopvang, de peuters als op de basisschool bent u in de
gelegenheid om de groepen actief bezig te zien.
Vanaf 9.00 uur wordt u ontvangen in de hal door de directie, een leerkracht,
peuterleidster, pedagogisch medewerker of een ouder, waar u samen met uw
kind eerst wat kunt rondkijken. Dit kan onder het genot van een kopje koffie en
wat lekkers voor uw kind. Indien gewenst, krijgt u daarna een rondleiding door
het hele gebouw. Tevens is in de hal van de basisschool een hoek ingericht,
waar de kinderen kunnen spelen.

Spil-centrum Achtse Barrier Zuid:
- Salto basisschool de Klapwiek
- Korein: dagopvang, peuteraanbod (vanaf 2,5 jaar)
VVE en buitenschoolse opvang
Marseillelaan 100A
5627 GM Eindhoven.
tel. 0402413340.
www.bs-klapwiek.nl

www.koreinkinderplein.nl

Technisch lezen
Binnen de Klapwiek zijn we continu bezig met het
verbeteren van ons onderwijs en langs deze weg willen we
jullie als ouders hiervan op de hoogte stellen. Onder leiding
van Tjalling Brouwer, een taalspecalist, hebben wij ons
technisch leesonderwijs onder een vergrootglas gelegd en
zijn we op zoek gegaan naar manieren om ons technisch
leesonderwijs op een nog hoger niveau te krijgen.
Na verschillende teamvergaderingen en studiemomenten hebben we besloten
om op het gebied van technisch lezen 2 maal per week groeps-overstijgend te
gaan werken. Op maandag en donderdag van 11.15 tot 12.00 uur zullen alle
kinderen van groep 4 tot en met 8 op niveau worden ingedeeld voor wat
betreft technisch lezen. Dat houdt in dat de leerlingen uit één groep verdeeld
gaan worden over verschillende klassen.
Op 22 februari zijn we gestart met deze manier van werken en over een aantal
weken zullen we deze aanpak gaan evalueren. Tijdens de evaluatie bekijken we
of de aanpak op deze manier werkt of dat er wellicht nog aanpassingen nodig
zijn

Nieuws van OKA
Paaseieren zoeken 0-8 jaar
Op 2 april (2e paasdag) organiseert de OKA weer de jaarlijkse
paaseierenzoektocht voor de allerkleinsten onder ons. Kinderen van 0 t/m 8
jaar mogen deze dag komen zoeken. Misschien vinden ze wel een prijseitje!
Als je mee wilt doen, moet je wel een kaartje kopen op 2 april tussen 10.15 uur
en 10.45 uur bij de kaartverkoop in wijkcentrum De Mortel (Savoiepad 14
Eindhoven).
Voor meer informatie kunt u bellen met 06-51416612 of 06-87159341.
De kaartjes kosten €4,00 per kind.
De activiteit begint om 10.30 uur. We verzamelen op de
parkeerplaats bij wijkcentrum De Mortel en dan gaan we onder
begeleiding van de paashaas het bos in.
Voor meer info kijkt u op onze website www.oka-ab.nl.

