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2 maart 2020

Activiteiten

Jaarthema 2019-2020: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.
9

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

10

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

11

16 mrt – 17 mrt: Lina afwezig
22 mrt
17 mrt: Ouder-praatochtend
18 mrt: Open dag scholen Scholengroep Perspectief voor nieuwe ouders
19 mrt: Lina afwezig, Liesbeth vervangt
2x per week schoolgruiten-woensdag en donderdag
2x per week schoolmelk

12

23 mrt – 24 mrt: Lina afwezig
29 mrt
25 mrt: Personeelsdag Scholengroep Perspectief; kinderen vrij
2x per week schoolgruiten-woensdag en donderdag
2x per week schoolmelk

Even bijpraten
Op de woensdag voor de voorjaarsvakantie hebben we de groepsplannen geëvalueerd en de nieuwe weer
opgesteld. De rapporten zijn klaar en meegegeven. Met de meeste ouders hebben we inmiddels
gesprekken gehad, maar ook deze week zijn er nog gesprekken gepland. Soms is tien minuten wel weinig
omdat er veel te bespreken is. Natuurlijk is het altijd mogelijk om een nieuwe afspraak te maken.
Gelukkig hebben we in school niet heel veel van de griep gemerkt. Collega’s hebben (bijna) niet hoeven
verzuimen omdat ze ziek waren en ook lessen konden gewoon gegeven worden. Van collega’s van andere
scholen hoorden we, dat soms halve klassen ziek gemeld werden… In het nieuws horen we nu veel over
het coronavirus. Of we daar in Nederland ook veel gaan merken, is nog afwachten. Het is belangrijk om
extra alert te zijn en nog zorgvuldiger om te gaan met hygiëne. Geadviseerd wordt bij hoesten en
proesten:
 Hoest of nies met een afgewend gezicht.
 Hoest of nies met een papieren zakdoek of tissue voor de mond of, indien een papieren
zakdoek of tissue ontbreekt, in de elleboogplooi.
 Gebruik een papieren zakdoek bij het snuiten van de neus of bij hoesten en gooi dit direct in
een afvalbak.
 Pas direct handhygiëne toe na hoesten, niezen of snuiten.
We zullen hieraan op school aandacht aan besteden, maar het is ook fijn, als u het thuis benoemt.
(waarschijnlijk is dit allang besproken thuis en hoefde het niet vermeld te worden in de nieuwsbrief…!)
Woensdag 18 maart houden de scholen van Perspectief een open dag voor (mogelijk) nieuwe ouders. In
de Kanaalstreek komt binnenkort een advertentie. Woensdag 25 maart zijn alle scholen van Perspectief
gesloten omdat we dan een personeelsdag in Assen hebben met alle teamleden. Het onderwerp voor
deze dag is op dit moment nog een verrassing voor ons.

Lego League
Onze school doet mee met groep 6 voor de junior Lego League en groep 7-8 doet mee aan de First
Lego League. Vanaf maart zullen de projecten beginnen. Tot die tijd krijgen de betrokken leerkrachten
trainingen en oefenen zij alvast met de robots.
Bij dit traject mogen we ook ouders betrekken. Vandaar dat we al eerder een email hebben gestuurd.
Helaas hebben we daarop geen reactie gekregen, dit is ook wel een beetje begrijpelijk omdat het best
een intensief traject is. Maar misschien zijn er opa’s, die de kinderen willen helpen bij dit project?
Binnenkort gaan we dus hiermee beginnen en dit duurt zo'n 8 - 10 weken, waarbij er ongeveer 2 a 3
uur per week gewerkt wordt aan het project.
Donderdag 4 en 5 juni zijn de finaledagen. Dus als er opa’s (of andere belangstellenden zijn) die ons
willen helpen, dat horen we het graag. Voor informatie hierover kunt u terecht bij Linda of Lina.
Figuurzagen
Vrijdagmiddag 6 maart gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 figuurzagen tijdens de creatieve middag.
Het is fijn, als dan ook weer enkele (groot-)ouders kunnen helpen, want waarschijnlijk zullen er wel
regelmatig zaagjes vervangen moeten worden... (Tijdens het timmeren van de vogelhuisjes was er extra
hulp aanwezig en dat was wel heel fijn!) Er komen aanstaande vrijdag weer opa’s helpen, maar misschien
zijn er nog paar mensen, die het leuk vinden om te helpen? U mag de hele middag helpen, maar ook
alleen bij groep 6-8 (van 13.15 – 14.15 uur) of bij groep 5-7 (van 14.15 – 15.15 uur). U mag het
doorgeven aan Lina.
Andere schooltijden
Op 11 februari hebben we een ouderinformatieavond over schooltijden gehad. Yoeri Sijl heeft ons
geïnformeerd over verschillende modellen van schooltijden, voor- en nadelen en wettelijke verplichtingen.
Hij heeft ons een duidelijk beeld gegeven over de ontwikkelingen met betrekking tot de schooltijden. Er
was deze avond gelegenheid om er met elkaar over te praten en om vragen te stellen. Deze avond is ook
benoemd, dat we alle tijd willen nemen om te onderzoeken wat mogelijkheden zijn. Enkele ouders hebben
aangegeven, dat zij wel deel uit willen maken van de werkgroep “andere schooltijden”. Binnenkort wordt
een eerste bijeenkomst gepland om de vervolgstappen af te spreken. Was u niet aanwezig op de
informatieavond, maar heeft u wel vragen? Het is altijd mogelijk om te informeren op school! Wilt u graag
deel uit maken van de werkgroep? U mag uw naam doorgeven aan Lina.
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
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!!! Deze week wordt het oud papier opgehaald door de vaders
Mulder en Dollen. Zet u het oud papier donderdag weer op tijd bij de straat?!

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.
Brief voor de ouders:

Nieuwsbrief - Pilot Gratis Zuivel op jouw school!
Beste ouders,
Van 9 maart t/m 12 juni krijgen de kinderen gratis twee keer per week
Schoolmelk aangeboden. De school doet namelijk mee aan een Schoolmelk
pilot!
Met de Schoolmelk pilot zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen
aangeboden door kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende
drankjes dat valt binnen de Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden door
FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wat kunt u verwachten?
Op 2 dagen per week zal er op CBS De Verbindingsweg Schoolmelk worden
aangeboden!
Gedurende de pilotperiode ontvangt uw kind zuivel op school. Dit zal in sommige weken
halfvolle melk/karnemelk zijn. In deze weken hoeft u geen drinken mee te geven. In
andere weken zal dit halfvolle yoghurt zijn. Zie hieronder voor een overzicht:
Wk 1
Wk 2
Wk 3
Melk/
Yoghurt
Melk/
Karnemelk
Karnemelk
In week 17-19 (periode 20 april t/m 8 mei) zal
in verband met de meivakantie.
Wk 7
Melk/
Karnemelk
o
o
o
o

Wk 8
Melk/
Karnemelk

Wk 9
Melk/
Karnemelk

Wk 4
Wk 5
Wk 6
Melk/
Melk/
Yoghurt
Karnemelk
Karnemelk
er geen Schoolmelk worden uitgeschonken
Wk 10
Yoghurt

Wk 11
Melk/
Karnemelk

Gratis lekkere koude zuivel voor iedereen
11 weken, 2 dagen per week
Gelijkheid in klassen
Aanleren van gezonde eetgewoontes

Aanleiding en achtergrond
Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op
school wordt gefaciliteerd met abonnementen via ouders. Met deze pilot wordt er
onderzocht om gezonde voeding op scholen te stimuleren door gedurende een periode alle
kinderen op school gratis van zuivel te voorzien. Een gezonde keus aanbieden werkt
namelijk aanstekelijk en zo kunnen alle kinderen meedoen. Om deze propositie verder te
kunnen ontwikkelen en werkelijkheid te laten worden zal er ter evaluatie een observatie
moment zijn op school.
De pilot zal gefinancierd worden door FrieslandCampina en de Europese Unie. Er zijn voor
de school en ouders géén kosten verbonden aan de pilot.

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
14 mrt
17 mrt
18 mrt
24 mrt
25 mrt

Merel
juf Gea
Loïs
Jurjan
Wout

gr 4
gr 1
gr 3
gr 1

Het duurt nog best wel een tijdje, maar eind juni vieren we ons 100-jarig bestaan. Van maandag 22 t/m
vrijdag 26 juni hebben we een feestweek gepland met verschillende activiteiten. Deze week hebben we
op verschillende momenten hulp nodig van ouders, dus hierbij al een beknopt overzicht van de
activiteiten. In de komende weken wordt dit een vast punt op de nieuwsbrief!
Datum
Maandag 22 juni

Activiteit
 Gezamenlijke opening met ons
schoollied
 Verzamelen oudhollandse
spullen, zoals kraantjespot,
klompen, spinnenwiel e.d.
 Lessen in het thema van
vroeger

Ouderbetrokkenheid
 Aanwezig zijn bij opening


Verzamelen oudhollandse
spullen

Dinsdag 23 juni



Bezoek aan het Veenpark groep
1 t/m 8



Begeleiding

Woensdag 24 juni



Iedereen mag in kleding van
vroeger op school komen
Oud-Hollandse spelletjes
Gezamenlijk eten om 12.00 uur





Kleding kinderen
Meehelpen bij spelletjes
Meehelpen met
gezamenlijke lunch





Donderdag 25 juni



Lessen in het thema van
vroeger

Vrijdag 26 juni



Instuderen “dansen door de
jaren heen”
Kijken in de klassen voor
belangstellenden
Dansvoorstelling om 11.30 uur
voor belangstellenden
Afsluiting met schoollied om
12.00 uur








Vanaf 11.00 uur kijken in
de klassen
Vanaf 11.30 uur aanwezig
zijn bij dansvoorstelling

