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Activiteiten

Jaarthema: Ik en mijn omgeving: natuur en milieu
5

28 jan –
01 feb

Ma 28 jan: Lina afwezig
Wo 30 jan: Voorstelling groep 1-2
Do 31 jan: Lina directieoverleg
Do 31 jan: Evelien aanwezig
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04 feb – Di 5 feb: studiedag Lina
08 feb
Di 5 feb: Soroptimisten filmfestival groep 5 t/m 8
Wo 6 feb: vergadering ouderraad
Do 7 feb: Oud papier
Do 7 feb: Evelien aanwezig
Vr 8 feb: nieuwsbrief mee
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11 feb – Ma 11 feb: Lina afwezig
15 feb
Wo 13 feb: Leerlingen vrij; werkdag team
Vr 15 feb: Sport- en speldag Veenhorst (onder voorbehoud)

8

18 feb – Voorjaarsvakantie
22 feb

Even bijpraten
Afgelopen woensdag zijn we met het hele team naar de Nederlandse Onderwijstentoonstelling in Utrecht
geweest. We hebben o.a. gekeken naar een nieuwe methode voor rekenen. Binnenkort zullen we
zichtzendingen van enkele methodes aanvragen, en in de loop van het jaar een keuze maken voor een
nieuwe methode. Na de zomervakantie zullen we dan met de nieuwe methode gaan werken. Op dit
moment zijn we in alle groepen bezig met de laatste observaties en toetsen voor het rapport. In de week
na de voorjaarsvakantie houden we de oudergesprekken en ontvangt u het rapport van uw kind(eren).
Volgende week ontvangt u het rooster voor de oudergesprekken. We hopen, dat u op de aangegeven tijd
aanwezig kunt zijn. Lukt dit niet, dan horen we dit graag zo spoedig mogelijk zodat we een nieuwe
afspraak kunnen maken en het rooster eventueel kunnen aanpassen. Het is best lastig om een rooster te
maken en daarbij rekening te houden met iedereen. De gesprekken zijn gepland op de maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag. Gea en Cecile ruilen in deze week de maandag en donderdag, vandaar dat de
gesprekken met Gea op de donderdag gepland zijn en die van Cecile ook op de maandag. Niet alle
leerlingen staan in het rooster, met enkele ouders zijn al andere afspraken gemaakt.
De griepgolf heerst weer in Nederland. Ook in school hebben we hiermee te maken. Veel leerlingen
hebben griep gehad. Soms is dat lastig omdat de griepgolf in de periode van toetsen valt. Gelukkig is er
tijd om de toetsen in te halen.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat vervanging vinden in het onderwijs nog steeds een
heel groot probleem is. Er zijn plannen, dat het hele onderwijs in Nederland op vrijdag 15 maart gaat
staken. De plannen zijn nog niet heel concreet, maar er bestaat dus een mogelijkheid, dat de school
gesloten is op 15 maart. Als team vinden we, dat de baan van leerkracht aantrekkelijker gemaakt moet
worden zodat meer jongeren besluiten om naar de PABO te gaan en het
tekort in het onderwijs minder wordt. De verwachtingen zijn, dat het tekort
alleen maar groter wordt!!!! We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte
van de ontwikkelingen.
Oud papier
Op donderdag 3 januari is oud papier opgehaald. We hebben nog geen
bericht gekregen voor hoeveel geld er opgehaald is. Het geld kunnen we
gebruiken voor verschillende activiteiten. Op donderdag 7 februari wordt het oud papier opgehaald door
de vaders van der Aa en Bos.

Voetbal
Zaterdag 19 januari zijn leerlingen samen met enkele leerkrachten en ouders naar de voetbalwedstrijd
FC Groningen – Heracles. We hebben in de kou genoten van een prachtige wedstrijd en het is natuurlijk
helemaal fijn, dat FC Groningen ook gewonnen heeft!
Huiswerkmappen
De leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen sinds de kerstvakantie een map mee voor het
huiswerk. Het is even wennen, dat het huiswerk nu in een dikke map zit, maar alles
zit nu overzichtelijk bij elkaar in één map. De mappen worden meegegeven op de
dinsdag. De leerkrachten stellen het erg op prijs, dat de mappen op maandag
ingeleverd zijn!!! Op de maandagmiddag kan het werk nagekeken worden en de
nieuwe kopieerbladen kunnen in de map gestopt worden. De mappen zijn dan klaar
om op de dinsdag meegegeven te worden!
Gymnastiek groep 4-5
Op de maandag- en donderdagmiddag stappen de leerlingen van groep 4-5 op de fiets om naar het
gymlokaal te gaan. Een enkele keer gaan we niet naar gym omdat het weer dan te slecht is. Zo vonden
we het afgelopen donderdag niet verantwoord om met de kinderen te fietsen omdat het op sommige
plekken best wel glad was…
De kinderen van groep 4-5 fietsen prima! Er zijn duidelijke afspraken en het fietsen zelf gaat ook heel
goed. Maar soms gaat het niet helemaal goed: Een tas valt van de fiets, een spatbord raakt los, een veter
draait om de trapper of een kind valt met de fiets. Het zou al heel fijn zijn, als alle kinderen hun
sportkleding in een rugtas hebben! De tas kan dan op de rug en hoeft niet over de schouder of aan het
stuur. Natuurlijk kunnen tassen ook in een mand of onder de snelbinders!
Het zou ook heel fijn zijn, als een tweede volwassene mee kan/wil fietsen van en naar het gymlokaal.
Misschien fietst u toch net terug naar huis en kunt u meefietsen met de groep? Eventueel wil onze
conciërge Henk ook wel meefietsen, maar dan zijn we nog op zoek naar een extra schoolfiets. (dus als u
nog een oude fiets in de schuur heeft staan…..) Graag horen we van u!

Soroptimisten filmfestival
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan op dinsdagmiddag 5 februari naar de bioscoop in Stadskanaal.
De soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om zowel lokaal als wereldwijd de positie van
vrouwen en meisjes te verbeteren, om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving.
5 doelen:
· Het vergroten van toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes
· Het verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid
van vrouwen
· Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van
deelname van vrouwen aan vredesoplossingen
· Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot een goede gezondheidszorg
· Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de
gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen
De leerlingen krijgen een film te zien, die past bij dit thema:
Groep 5-6: “Toen mijn vader een stuik werd”.
De 10-jarige Toda woont samen met haar vader boven hun bakkerij. Toda is dol op
de trompetmuziek van haar vader. Op een dag verandert haar leven drastisch
wanneer haar vader opgeroepen wordt om zijn land te verdedigen. Omdat ze alleen
komt te staan, begint ze een reis naar het buitenland op zoek naar haar moeder.
Tijdens haar tocht maakt ze nieuwe vrienden, ontmoet ze vreemde volwassenen en
komt ze soms in absurde situaties terecht.
Groep 7-8: “Bekas”.
Begin 1990 in Koerdistan, Noord-Irak. Saddam Hoessein heeft het land nog in zijn
greep. De broertjes Zana en Dana verloren hun ouders in de eerste Golfoorlog. In het
lokale bioscoopje zien ze de Hollywoodfilm Superman en hoe hij in een handom-draai
alle problemen oplost en besluiten naar Amerika te gaan. Uitgerust met
vastberadenheid en een ezel genaamd Michael Jackson, gaat het duo op weg.

Sport-..enmspeldag
Ieder jaar wordt er door de basisscholen in Musselkanaal op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie een
Sport- en speldag georganiseerd in de Veenhorst. Dit jaar is deze dag gepland op 15 februari. De
organisatie is druk bezig met de voorbereidingen. Op dit moment is het nog niet zeker of er voldoende
leerlingen van het VO aanwezig kunnen zijn als hulp bij de verschillende onderdelen. Er bestaat een kleine
kans dat de sport- en speldag daarom niet door kan gaan. Vrijdag 15 februari wordt dan een gewone
schooldag. U hoort zo spoedig mogelijk of de sport- en speldag doorgaat!
Als de sport- en speldag doorgaat, ziet het programma er als volgt uit:
Er zijn drie rondes:
Groep 1, 2 en 3:
09.00 uur – 10.30 uur (niet voor 8.45 uur aanwezig)
Groep 4, 5 en 6:
11.00 uur – 12.30 uur (niet voor 10.45 uur aanwezig)
Groep 7 en 8:
13.30 uur – 15.00 uur (niet voor 13.15 uur aanwezig)
In verband met de wisselingen in de kleedkamers moeten de kinderen niet vroeger komen. Een kwartier
voor aanvang is ruimschoots op tijd!!
Er wordt deze dag geen les gegeven op school. De kinderen worden dus alleen op de
aangegeven tijd in de Veenhorst verwacht. De leerkrachten zijn daar aanwezig om de kinderen op
te vangen.
Het is verstandig om de kinderen zoveel mogelijk in sportkleding naar de sporthal te laten komen, de
gymschoenen kunnen in de kleedkamer aangedaan worden. Het is verstandig om de kinderen een eigen
tas mee te geven, waarin de schoenen bewaard kunnen worden. Er wordt gegymd op gymschoenen of
blote voeten en in sportkleding. Geef geen waardevolle spullen mee!!!
- Er is een EHBO-post aanwezig.
- Publiek is van harte welkom.
Zending
Iedere week wordt er geld meegenomen voor de zending. Fijn,
dat we samen ook aan anderen denken. Er is inmiddels € 195,18
meegenomen voor de zending. Dit is al een heel mooi bedrag,
maar tot de zomervakantie kan nog geld meegenomen worden
op de maandagmorgen! De Stichting Mercy Ships heeft als
uitgangspunt dat als je in staat bent om een ander te helpen, je
dat moet doen, omdat ieder mens kostbaar is. Ieder mens is
gelijk en hoort als gelijke te worden behandeld. Daarom verleent
Mercy Ships medische en ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de armste landen in Afrika.
Gevonden voorwerpen
In de schoonmaakkast staat een bak met gevonden voorwerpen. De afgelopen weken zijn veel
handschoenen, sjaals en mutsen op school blijven liggen. Dus, wie iets mist, kan daarin kijken!!!
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? We stellen het erg op prijs, dat u bij ons komt. Het is vervelend als
verhalen wel op het plein bekend zijn, maar niet bij ons!
Verjaardag
31 jan
08 feb
17 feb
17 feb
20 feb
28 feb
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