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Activiteiten

Jaarthema 2019-2020: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.
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10 feb – 10 feb: Lego League trainingsmiddag 15.45 – 18.30
14 feb
11 feb: Lina afwezig
11 feb: Schoolvoorstelling groep 1-2
11 feb: Ouderavond andere schooltijden
12 feb: werkdag team; kinderen vrijdag
13 feb: Lina afwezig, Liesbeth vervangt
14 feb: Sport- en speldag
2x per week schoolgruiten-woensdag en donderdag
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17
21
24
28
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feb – Voorjaarsvakantie
feb
feb – 24 feb: Gezamenlijke opening
feb
25 feb: Lina afwezig
Vanaf 24 feb: Voortgangsgesprekken en rapporten mee
2x per week schoolgruiten-woensdag en donderdag
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02 mrt – 03 mrt: Lina afwezig
06 mrt
04 mrt: Ouder-praatochtend
05 mrt: Oud papier wordt opgehaald door vaders Mulder en Dollen
2x per week schoolgruiten-woensdag en donderdag
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09 mrt – 10 mrt: Lina afwezig
15 mrt
11 mrt: Overleg ouderraad
15 mrt: Lianne afwezig
2x per week schoolgruiten-woensdag en donderdag
2x per week schoolmelk

Even bijpraten
In de afgelopen weken hebben we de verschillende toetsen afgenomen. Woensdag 12 februari zijn de
kinderen vrij en analyseren wij de toetsgegevens, evalueren we de groepsplannen en maken we de
nieuwe groepsplannen en rapporten. Na de voorjaarsvakantie houden we de oudergesprekken en worden
de rapporten meegegeven. Als bijlage ontvangt u het conceptrooster. Wilt u kijken of u op het
aangegeven moment aanwezig kunt zijn? Er is met het inplannen van de gesprekken rekening gehouden
met broertjes en zusjes, maar ook met de werkdagen van de
teamleden. Donderdag 13 februari ontvangt u het definitieve rooster.
De griep gaat alweer een tijdje rond, maar gelukkig merken we hiervan
niet veel op school. Er wordt wel gehoest, geproest en gesnotterd en
af en toe zijn leerlingen afwezig. Hopelijk komen we zo deze
griepperiode door! Soms moest vervanging geregeld worden om
andere redenen. Gelukkig hebben we steeds de vervanging goed
kunnen regelen: er was een invaller beschikbaar of we konden het
intern regelen.
De ouderraad heeft een actie ‘vogelvoer’ georganiseerd. Vandaag
kunnen de intekenlijsten ingeleverd worden en morgen wordt het
vogelvoer besteld. Donderdag worden de bestellingen uitgedeeld. Ook
op het plein willen we vogelvoer ophangen. De leerlingen van groep 3
en 4 hebben hieraan hard gewerkt! De opa van Marijke, Robert en
Evelien heeft enkele vogelhuisjes opgehangen op het plein en we hopen
dat er veel vogels naar het plein gelokt worden!!! Het zou fijn zijn, als
de getimmerde vogelhuisjes ook thuis een mooie plek krijgen in de tuin!
Door het ophangen van vogelhuisjes en vogelvoer hopen we te
voorkomen dat er in het voorjaar minder eikenprocessierupsen overlast veroorzaken!!!

Andere schooltijden
Morgenavond, 11 februari, verzorgt Yoeri Sijl een ouderavond bij ons op school over andere schooltijden.
En daarvoor bent u van harte uitgenodigd. U krijgt deze avond informatie over verschillende modellen en
de voor- en nadelen. Ook heeft u de gelegenheid om vragen te stellen! We beginnen deze avond om half
acht en het is uiterlijk om half tien afgelopen! Deze avond is informatief. Er wordt deze avond geen
beslissing genomen! Een vervolgstap kan zijn, dat een werkgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders,
enkele scholen gaan bezoeken, die werken met andere schooltijden (continue-rooster, vijf gelijke dagen
model) dan het traditionele model en daar vragen gaan stellen. Nadat alle informatie verzameld, zullen
plus- en minpunten van de verschillende modellen (waaronder ook het huidige rooster) met elkaar
vergeleken worden. De conclusies zullen met u gedeeld worden. Mogelijk volgt daarna een
stemmingsronde over de verschillende schooltijdmodellen.
Het zou fijn zijn, als er van alle kinderen een ouder aanwezig is op deze avond. Kunt u niet komen? Wilt
u dan een mail naar school sturen zodat we weten hoeveel stoelen er klaar moeten staan!!!
Hetngoedendoel
Op de maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor ‘het goede doel’. Dit
schooljaar is het doel: geld in te zamelen voor De Stichting Hulp Tsjernobylkinderen MusselOnstwedde. En alle kleine beetjes helpen!
Oudcpapier
Het oud papier is weer opgehaald op 6 februari. Fijn, dat er steeds ouders klaar staan om
het oud papier op te halen!!!
Oproep sport- en speldag
De sport- en speldag gaat door op vrijdag 14 februari. Fijn, dat we voldoende hulp krijgen,
deze dag! Wilt u ervoor zorgen, dat uw kind(eren) op de aangegeven tijd aanwezig is in de sporthal?
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:
11.15 uur – 12.45 uur (niet voor 11.00 uur aanwezig)
Groep 7 en 8:
13.45 uur – 15.15 uur (niet voor 13.30 uur aanwezig)
N.B. Er staan deze dag geen brigadiers bij het kruispunt!!!!
Soroptimist filmfestival
Op dinsdag 4 februari zijn de leerlingen van groep 5 -8 naar de bioscoop geweest. De Soroptimisten
organiseren het Soroptimist Filmfestival voor Kinderen om kinderrechten, via films, onder de aandacht te
brengen van kinderen. Het festival heeft tot doel de bewustwording van kinderen te vergroten over
kinderrechten. Ook al is in ons land een aantal basisrechten voor kinderen bij wet geregeld, bijvoorbeeld
het recht op onderwijs, er blijven nog voldoende zaken over waar kinderen ook over mee mogen en
kunnen praten. Denk bijvoorbeeld aan sport, ontspanning, een veilige plek om te wonen en te spelen. De
films die vertoond zijn, hebben allemaal een relatie met kinderrechten. Trieste, maar ook leuke verhalen
om kinderen ervan bewust te maken dat het leven dat voor hen vanzelfsprekend is, voor veel kinderen
anders is.
Schoolgruiten
We blijven genieten van het fruit en de groenten. Iedere week is het weer een
verrassing wat er bezorgd wordt en iedere week zien de schalen met fruit er
weer uitnodigend uit! Op de site euschoolfruit.nl staat veel informatie over
gezond eten en is te zien welk fruit er wekelijks bezorgd wordt. Ook staan er
spelletjes op voor de kinderen. Op de woensdag en donderdag wordt het fruit
uitgedeeld in de groepen. Het fruit, dat over is, wordt op de vrijdag nog
verdeeld.
Schoolmelk
We zijn geselecteerd voor deelname aan een pilot gratis schoolmelk! Tussen 9
maart en 16 mei wordt melk, karnemelk of yoghurt bezorgd op school en kunnen
we de kinderen twee keer trakteren. Op welke dagen en welk moment we dit gaan
doen, zullen we nog bespreken in het team.

Gezinsklas
In de afgelopen weken hebben enkele leerlingen, met een (groot-)ouder of andere volwassene, les
gekregen in de gezinsklas op de donderdagochtend. De leerlingen gingen hun schoolwerk maken in de
gezinsklas en er werd aandacht besteed aan individuele doelen. De aanwezige volwassenen konden deze
ochtend met elkaar praten over onderwerpen die betrekking hadden op de opvoeding van hun kind. We
mochten als school meedoen met deze pilot en binnen de gemeenteraad zal gesproken worden over een
mogelijk vervolg van de gezinsklas en uitbreiding naar andere scholen. De gemeente zal hiervoor een
subsidie moeten geven.
Omdat veel ouders het gewaardeerd hebben om met elkaar in gesprek te gaan over de opvoeding van
hun kind(eren) hebben we enkele ‘ouder-praatochtenden’ gepland. Ook u bent hiervoor uitgenodigd. We
hebben geen agenda en geen thema voor de ochtend.
De volgende praatochtenden zijn gepland:
Woensdag 4 maart:
8.30 – 9.30 uur
Dinsdag 17 maart:
8.30 – 9.30 uur
Woensdag 1 april:
8.30 – 9.30 uur
Donderdag 16 april:
8.30 – 9.30 uur
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
17 feb
17 feb
29 feb
14 mrt
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