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Activiteiten

Jaarthema:
39

24 sep – Ma 24 sept: Groep 4-5-6 naar Geert Teiscentrum
28 sep
Wo 26 sept: Start verkoop kinderpostzegels
Do 27 sept: Evelien aanwezig
Vr 28 sept: Nieuwsbrief mee
Vr 28 sept: Sportdag in Stadskanaal (Seta-veld)
Vr 28 sept: Lina afwezig, Michel vervangt
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1 okt –
5 okt

41

8 okt –
12 okt
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15 okt – Ma 15 okt: Lina afwezig
19 okt
Di 16 okt: Studiedag Lina
Do 18 okt: Evelien aanwezig
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22 okt – Herfstvakantie
26 okt

Week van de startgesprekken
Di 2 okt: Lina afwezig
Di 2 okt: Bezoek bibliotheek groep 1-2
Wo 3 okt: start Kinderboekenweek en opening Bibliotheek op School
Do 4 okt: Dierendag
Do 4 okt: Evelien aanwezig
Vr 5 okt: Fietskeuring door VVN voor de groepen 3 t/m 8
Vr 5 okt: dag van de leraar
Start 1e projectperiode aansluiten bij Kinderboekenweek ‘Kom erbij’ (vriendschap)
Ma 8 okt: Schoolfotograaf
Di 9 okt: Lina afwezig
Di 9 okt: Schoolverpleegkundige aanwezig voor groep 2 & 7
Wo 10 okt: Evelien aanwezig
Vr 12 okt: Nieuwsbrief mee

Even bijpraten
Vorige week hebben we de jaarlijkse informatieavond gehouden. Fijn, dat er veel mensen aanwezig
waren! We hopen, dat u voldoende informatie gekregen heeft op deze avond. Zijn er vragen of
opmerkingen, dan stellen we het op prijs, dat u bij ons komt. Maaike Korte, van de bibliotheek, was
deze avond aanwezig en heeft informatie gegeven over lezen en Bibliotheek op School. Op woensdag 3
oktober wordt de Bibliotheek op School officieel geopend. U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen
om hierbij aanwezig te zijn. En natuurlijk feliciteren we de familie Mateman met de geboorte van hun
dochter en zusje!
Gespreksarrangement
Op de ouderavond is een formulier meegegeven waarop u kunt aangeven wat uw verwachtingen zijn
voor dit schooljaar en kunt u mutaties doorgeven middels dit formulier. Ook kunt u aangeven op het
formulier of er foto’s van uw kind(eren) geplaatst mogen worden op facebook. We moeten schriftelijke
toestemming hebben, anders kunnen we geen foto’s plaatsen!! Dus graag ontvangen we van iedereen
het formulier zo spoedig mogelijk terug! We kunnen dan weer foto’s op facebook plaatsen.
Startgesprekken
Voor de herfstvakantie willen we alle startgesprekken gehouden hebben. U heeft hiervoor al een
uitnodiging ontvangen. We hopen dat u op de aangegeven tijd aanwezig bent! Het ingevulde formulier
Gespreksarrangement is leidraad voor het gesprek.

Bezoek Geert Teiscentrum
Maandagmiddag 24 september gaan de leerlingen van groep 4-5-6 naar het Geert Teiscentrum voor de
jaarlijkse schoolvoorstelling. Gelukkig hebben we voldoende auto’s! De chauffeurs zijn de moeders van
Lisan, Pip, Sven, Jolie en juf Lina
Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 26 september verkopen de leerlingen van groep 7-8 kinderpostzegels. De actie duurt
t/m 3 oktober. Bestelt u ook kinderpostzegels?!
De sportdag
Volgende week, vrijdag 28 september, wordt de jaarlijkse sportdag gehouden. De kinderen kunnen op
verschillende terreinen hun sportieve kant laten zien. Kunt u meehelpen op de sportdag? We
zouden dat erg op prijs stellen! Geeft u het door aan de groepsleerkracht? Voor groep 4-5
6, 7-8 zoeken we nog ouders die wil meehelpen. Daarnaast zijn we op zoek naar een ouder
die wil helpen met het rondbrengen van koffie en thee.
De sportdag wordt gehouden op het Seta-veld, dus dat is dichtbij!
De kinderen mogen rechtstreeks naar het sportveld gebracht worden en weer opgehaald worden bij het
sportveld.
De tijden zijn:
Groep 1 - 2: 9.45 - 12.00 uur
Groep 3 - 8: 8.30 - 12.00 uur.
Middags zijn de kinderen vrij.
Het is mogelijk, dat de sportdag niet door kan gaan omdat de
weersomstandigheden niet goed zijn. U kunt ’s morgens dan nog een
mailtje krijgen en de mededeling wordt op facebook geplaatst. Vrijdag
28 september is dan een gewone schooldag.
Het is verstandig om de kinderen sportkleding te laten dragen. De kinderen mogen een rugtas mee met
eten en drinken. Geen snoep! Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de eigen spullen.
Zending
Op de maandagochtend mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Dit jaar wordt het
zendingsdoel Mercy Ships. Janneke en Rosan hebben dit doel bedacht.
Er is contact gelegd met de organisatie voor (reclame)materiaal en eventueel een gastspreker.
De missie van Mercy Ships is “mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het
internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven
en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat
ieder mens kostbaar is”. Als je in staat bent om een ander te helpen, moet je dat doen, omdat ieder
mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven, maar moeten onze
verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te helpen, binnen onze
capaciteiten. Ieder mens is gelijk en hoort als gelijke te worden behandeld. Daarom verleent Mercy
Shios medische en ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de armste landen in Afrika.
Verkeer: Fietskeuring VVN
Vrijdagochtend 5 oktober worden de fietsen van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 gekeurd. Deze keuring
wordt ieder jaar verzorgd door Veilig Verkeer Nederland. Op de fietsen, die helemaal goed gekeurd worden,
wordt een sticker geplakt. Hieronder de punten waarop de fiets wordt gecontroleerd: Hieronder staan de
punten waarop de fietsen gecontroleerd zijn.
 Stuur zit goed vast
 Bel is goed te horen
 Handvatten zitten goed vast aan het stuur
 Remmen (handrem, terugtraprem) werken goed
 Remblokjes zijn niet versleten
 Banden zijn heel en hebben voldoende profiel
 Spaken in beide wielen zitten goed vast
 Trappers zijn voldoende stroef
 Zadel zit goed vast en is op goede hoogte afgesteld
 Ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak
 Rode reflector met goedkeuringsmerk aan de achterzijde (Het goedkeuringsmerk van de rode
reflector bestaat uit een hoofdletter E in een cirkel met daarachter een nummer)
 Beide wielen hebben 2 witte of gele reflectoren of zijn voorzien van banden met zijreflectie
 Beide trappers hebben twee gele reflectoren
 Aanwezigheid van verlichting, zowel vaste verlichting op de fiets of losse lampjes

Oud papier
Op donderdag 7 september is er weer oud papier opgehaald. Er is deze keer € 189,64 opgehaald!
Worstenactie
De inschrijfformulieren zijn weer ingeleverd en de worsten besteld. U heeft het
bestelformulier toch ook al ingeleverd? Voor de herfstvakantie worden de worsten
uitgedeeld.
Schoolfotograaf
Op maandag 8 oktober komt de schoolfotograaf weer op school. Om kwart over
één wordt begonnen met het maken van gezinsfoto’s, met broertjes/zusjes, die nog niet naar
schoolgaan. Daarna worden portretjes, klassenfoto’s en de andere gezinsfoto’s gemaakt.
Schoolverpleegkundige
Op dinsdag 9 oktober komt de schoolverpleegkundige op school voor de leerlingen van groep 2 en 7. In
de afgelopen jaren waren hierbij geen ouders aanwezig. Vanaf dit schooljaar mogen er weer ouders bij
aanwezig zijn. De uitnodiging wordt digitaal verstuurd via de schoolverpleegkundige.
Informatie voor ouder(s)/verzorger(s) groep 8
Aanmelden voorlichtingsavond maandag 3 december Ubbo Emmius Onstwedde
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Groep 8 is het laatste jaar van uw zoon/dochter op de basisschool. Halverwege dat jaar zal een
definitieve keuze gemaakt moeten worden voor het voortgezet onderwijs. Een spannende en
belangrijke stap in de schoolloopbaan van uw kind. Om een goede keuze te maken, is het van belang
goed geïnformeerd te zijn.
Voor ouders/verzorgers van groep 8 organiseren we in op maandag 3 december een voorlichtingsavond
op onze locatie aan de Boslaan 18 te Onstwedde. U bent bij deze van harte uitgenodigd om deze avond
bij te wonen.
Indien u wenst deel te nemen aan deze voorlichtingsavond, kunt u zich aanmelden via onderstaande
link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xcab_0gJmkKp5bHGkRD3qAbBexY02ylNhuEy4K
w5fK1URDVDWjRQTktVN0dKUEhLSzZURFBRVlE3Mi4u
U kunt zich ook aanmelden door te mailen naar nhemmen@ubboemmius.nl
door te vermelden:
- Voorlichtingsavond 3 december
- Op welke basisschool zit uw zoon/dochter
- En met hoeveel personen u zich wilt aanmelden
Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.
Ubbo Emmius Onstwedde
Breed onderwijs dichtbij (t)huis.
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! De volgende nieuwsbrief wordt op 5 oktober
verstuurd.
Verjaardag
20 september
22 september
22 september
24 september
25 september
17 oktober
17 oktober
28 oktober

Patrick Dollen
Marindy Kruize
Lisan Veenhuizen
Jason Sanders
Marijke Wever
Sven Veneman
juf Lina
juf Eline

groep
groep
groep
groep
groep
groep

3
4
6
2
7
4

klassenassistent

