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Agenda september
6 september - Huiswerk meegeven
12 september – Offerfeest VRIJ!
15 september - Thema-avond
19 t/m 23 september- Week van de hygiëne
20 september - Prinsjesdag VRIJ!
26 t/m 29 september - Week van de pauzehap
27 september - NIO toets groep 8
28 en 29 september - kijkochtenden
29 september - Instaptoets Cambridge groep 6
30 september - studiedag

Inhoud
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CosmicusApp
Week van de hygiëne
Week van de pauzehap
NIO toets groep 8

Kijkochtenden
TSO ouders gezocht
Instaptoets Cambridge groep 6
Thema-avond
Muziekimpuls

Verjaardagslijst
Team Cosmicus feliciteert alle jarigen van
de maand september!
4 sep – Samir Batog (1/2B)
7 sep - Sena Ceyhan (5)
9 sep - Rayan El Hasnaoui (5)
9 sep - Hamza Gul (5)
10 sep - Berkay Cetin (5)
11 sep - Berat Kocabas (3B)
21 sep - Enes Han Pala (4)
28 sep - Yusuf Narci (7/8)
29 sep - Reyhaan Joemman (7/8)

Het schooljaar 2016-2017
De zomervakantie is alweer voorbij. We zijn blij dat we alle kinderen en ouders weer
mogen verwelkomen op school en hopen dat iedereen een hele fijne zomervakantie heeft
gehad!
Ook dit schooljaar ontvangt u maandelijks de Cosmicus nieuwsbrief. Anders dan
voorgaande jaren krijgt u de schoolgids niet als een boekje maar wordt digitaal
aangeboden. De schoolgids en de kalender vindt u binnenkort zowel op de website als op
de CosmicusApp.
Dit schooljaar gaan wij verder bouwen aan het woordenschat onderwijs d.m.v. het Taal100
traject. Juf Maggie zal samen met twee nieuwe Taal100 coachen andere collega's gaan
begeleiden. Ook dit jaar begeleidt bureau Sardes ons bij het Taal100 traject. Tevens
verwachten wij de onderwijsinspectie dit jaar op bezoek. Samen met het team maar ook
met Lucas Onderwijs zullen wij verder werken aan onze verbeterpunten zoals de zorg en
de differentiatie in de klas. Wat betreft differentiatie in de klas zullen wij begeleid worden
door het HCO. Verder kunt u de presentatie, die tijdens de informatieavond is vertoond,
vinden in de nieuwe CosmicusApp. Over de App vindt u verderop meer informatie.

Deze maand staan er weer leuke, feestelijke en sportieve activiteiten gepland waarover u
verderop meer kunt lezen. Wij hopen u allen te ontmoeten tijdens de
kennismakingsactiviteiten en de thema-avond die deze maand plaatsvinden.
Wij wensen alle kinderen, personeelsleden en ouders een heel mooi en leerzaam
schooljaar toe!
Namens het team van Cosmicus,
Fatih Özbasi
Directeur

CosmicusApp

Basisschool Cosmicus gaat dit jaar een mobiele App gebruiken om de communicatie
tussen school - ouders en vice versa te bevorderen. Deze App heeft diverse voordelen,
o.a.:
Directe communicatie met de ouders.
Jaarkalender en vrije dagen overzicht.
Eenvoudig en snel ziekmeldingen en verlof aanvragen indienen.
Push berichten voor belangrijke meldingen.
Foto's van leerlingen zijn afgeschermd.
Deze App komt beschikbaar voor zowel IOS (Apple) als Android (o.a. Samsung)
toestellen.
Om de App te downloaden
Open Apple store of Play store en toets in het zoekkolom de naam ‘Cosmicus’ in en
download de App. De App is gratis te downloaden.

Om foto’s te kunnen bekijken
De foto’s in de App zijn afgeschermd. Er wordt gevraagd om in te loggen. Een keer de
inloggegevens invoeren is voldoende. U kunt de inloggegevens van de groepsleerkracht
krijgen.

Week van de hygiene
Van 19 t/m 23 september wordt stilgestaan over hygiene in
het algemeen. In die week behandelen de leerkrachten
diverse onderwerpen in de klas, o.a. wc gebruik,
handen wassen, tanden poetsen. Tevens worden in alle
groepen lessen gegeven over hygiene. Wij vragen de
ouders om ook thuis meer stil te staan over dit onderwerp.

Thema-avond
Op donderdag 15 september 2016 vindt er een Thema-avond plaats van 18.30 – 20.30
uur.
Dit keer zullen er verschillende workshops van een half uur verzorgd worden door het
personeel van de school.
Volgende workshops zullen aangeboden worden tijdens de avond:
Juf Maike
Juf Maggie
Juf Emine
Meester Emin
Juf Daisy
Juf Sifa
Juf Angela

KIJK!
Taal 100
De Vreedzame school
Coöperatief leren
Snappet
Wereldburgerschap
Leerlingenzorg

In groep 1/2A
In groep 3A
In groep 3B
In groep 7/8
In groep 5
In groep 6
In groep 4

U kunt 4 voorkeuren van workshops aangeven. Tijdens de Thema-avond krijgt u op een
briefje de 3 workshops waar u bent ingedeeld. Als het goed is, heeft u de brief al
ontvangen. Indien u de brief niet heeft ontvangen, willen wij u verzoeken om de brief als
nog op te halen bij juf Toos en uiterlijk 9 september in te leveren bij de groepsleerkracht.

Week van de pauzehap
In de week van 26 t/m 29 september leren de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 in

dagelijks 10 minuten heel veel gezonde pauzehappen kennen. En
natuurlijk proeven ze allerlei lekkere tussendoortjes die bij het
programma horen. In die week krijgen de leerlingen lespakketten van
ikeethetbeter. Voor meer informatie kunt u op de website kijken.
www.ikeethetbeter.nl

Kijkochtenden
Op 28 en 29 september worden kijkochtenden georganiseerd. Bent
u benieuwd hoe een les in de klas van uw kind wordt gegeven?
Schrijf u dan in op de lijst die naast de klas van uw kind hangt. U
bent van harte welkom!

Muziekimpuls
Vanaf dit schooljaar komt een muziekvakdocent van Koorenhuis muzieklessen geven op
onze school. Dit gebeurt in de vorm van co-teaching; de ene week wordt de les gegeven
door de muziekvakdocent samen met de groepsleerkracht en de andere week door de
groepsleerkracht zelf. Zo worden onze groepsleerkrachten ondersteund in het geven van
sterke muzieklessen. De leerlijn muziek die zo ontstaat zal worden vormgegeven in de
elektronische leeromgeving In de Wolken. In een later stadium zal In de Wolken ook door
de kinderen en hun (groot)ouders thuis benaderd kunnen worden. Klik hier voor meer
informatie.
Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat
het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van
kinderen. Zelf muziek maken verhoogt het intelligentiequotiënt van kinderen en verbetert
het abstractievermogen en het analytisch denken. Het gezamenlijk musiceren versterkt
daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele
vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.
Dit driejarig traject wordt mogelijk gemaakt door een subsidie die we ontvangen van het
Fonds voor Cultuurparticipatie. De lessen worden op de maandagen gegeven en starten
op 19 september.

NIO toets groep 8

Het NIO onderzoek wordt op 27 september bij
alle leerlingen in groep 8 afgenomen. De uitslag
van het intelligentieonderzoek nemen wij mee in
het bepalen van het uiteindelijke advies. De
toets wordt afgenomen door het HCO.

Instaptoets Cambridge in gr. 6

In groep 6 krijgen de leerlingen op donderdag 29 september de Cambridge instaptoets.
Aan de hand van deze toets mogen sommige leerlingen, naschooltijd, kosteloos het
Cambridge programma volgen. Daar worden ze voorbereid op de Cambridge YLE
toetsen. De leerlingen kunnen in groep 6 de starters toets maken, in groep 7 de movers
toets en in groep 8 de flyers toets. Aan deze toetsen zijn kosten aan verbonden! Voor
meer informatie over Cambridge Engels klik hier.

TSO ouders gezocht
Wij kunnen extra mensen bij de Tussen Schoolse Opvang (TSO) gebruiken, die het leuk
vinden om de kinderen een leuke overblijf te bezorgen. Vorig jaar zijn wij begonnen met
het inzetten van TSO ouders en voor dit schooljaar zijn er enkele plekken vrij!
In deze leuke functie ben je samen met de leerkrachten verantwoordelijk voor de kinderen
die gebruik maken van de TSO. Je houdt toezicht en zorgt voor het welzijn van de
kinderen binnen de gestelde richtlijnen binnen de school. Jouw taak als TSO ouder houdt
in dat je de leerlingen bij het buitenspelen gaat begeleiden.
De TSO dagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur.
Ouders die de kinderen begeleiden krijgen vrijstelling voor het overblijfgeld van hun kind.
Vind je leuk om als TSO ouder ingezet te worden? Vul dan het strookje op de
CosmicusApp bij de rubriek Hulpouders in.

Hulpouders
gezocht voor de
Cosmicus
bibliotheek
Wij willen vanaf dit schooljaar intensiever gebruik maken van de Cosmicus
bibliotheek door een uitleensysteem in te zetten, waarmee de kinderen boeken kunnen
lenen voor in de klas. Om dit uitleensysteem te kunnen inzetten hebben wij hulp nodig van
2 ouders. Via deze weg willen wij dan ook vragen of er ouders zijn die ons iedere
maandagmiddag kunnen helpen in de Cosmicus bibliotheek. Mocht u bereidt zijn om ons
iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur te helpen, dan kunt u dit doorgeven aan juf
Emine van groep 3B (graag na schooltijd). U kunt de aanmelding ook doen via de
CosmicusApp.

Koffieochtenden
Op dit moment hebben wij nog geen
oudercontactpersoon die de activiteiten voor de
ouders kan organiseren. Wij zijn nog steeds op
zoek naar een pedagoog. Wel willen wij alvast
starten met de koffieochtenden. Mevr. Sihem zal
op de dagen woensdag en vrijdag van 08.30 tot
09.00 uur voor de koffie zorgen.
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