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Activiteiten

Jaarthema:
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8 okt –
12 okt

42

15 okt – Ma 15 okt: Lina afwezig
19 okt
Di 16 okt: Studiedag Lina
Di 16 okt: Struuntocht groep 6-7-8
Do 18 okt: Evelien aanwezig
Vr 19 okt: Nieuwsbrief mee
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26
29
02

44

45

Ma 8 okt: Schoolfotograaf
Di 9 okt: Lina afwezig
Di 9 okt: Schoolverpleegkundige aanwezig voor groep 2 & 7
Wo 10 okt: Evelien aanwezig

okt – Herfstvakantie
okt
okt – Ma 29 okt: Weekopening door leerkracht groep 1-2
nov
Ma 29 okt: Luizencontrole
Wo 31 okt: vergadering ouderraad
Do 1 nov: Oud papier
Do 1 nov: Evelien aanwezig

05 nov – Ma 5 nov: oudergesprekken op verzoek of uitnodiging
09 nov
Wo 7 nov: werkdag team; leerlingen vrijdag
Za 10 nov: Sint Maarten

Even bijpraten
Opening bibliotheek op school is geopend! Fijn, dat u hierbij aanwezig was. Enkele moeders en een oudleerling hebben in de afgelopen periode ontzettend hard gewerkt om alle boeken in het bestand te krijgen.
Zij zullen ook helpen bij de uitleen van de boeken op maandagochtend en vrijdagochtend. De kinderen
lenen de boeken met hun eigen pasje en deze boeken worden op school in hun laatje bewaard. In het
computersysteem kunnen we precies volgen welke boeken gelezen zijn door de kinderen. Maar de
kinderen kunnen zelf ook boeken uitzoeken via het uitleensysteem.
Het is fijn, dat het met Liesbeth en Lianne steeds beter gaat. Beide zijn wekelijks aanwezig op school en
geven ook weer les aan de groep. We hopen, dat hun herstel zich voortzet! Ook Rilana is weer aanwezig
bij het overblijven.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u nog een brief van foto Koch en een brief van het Ubbo Emmius
en RSG Ter Apel.
Startgesprekken
In de afgelopen weken hebben we de startgesprekken gehouden met u. Fijn, dat u op de aangegeven
tijd aanwezig kon zijn. Er is gesproken over de verwachtingen voor het schooljaar. In november zijn de
voortgangsgesprekken gepland. Natuurlijk is het altijd mogelijk om een afspraak voor een gesprek te
maken!
Zending
Op de maandagochtend mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Dit jaar wordt het
zendingsdoel Mercy Ships.
Oud papier
Op donderdag 4 oktober is er weer oud papier opgehaald. Het rooster voor het
ophalen van het oud-papier in dit schooljaar is in deze week rondgedeeld. Fijn, dat er
steeds ouders beschikbaar zijn om het papier op te halen!

Droge worsten
Vandaag zijn de droge worsten meegegeven naar huis! Ze zullen vast weer heerlijk smaken! De droge
worsten moeten opgehangen worden om verder te drogen of in de diepvries bewaard worden!
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. Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van foto
Koch.
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.
Struuntocht groep 6-7-8
Dinsdagmiddag 16 oktober gaan de leerlingen van groep 6-7-8 met Linda en Lianne een struuntocht
maken in de omgeving van het Pagecentgrum
onder begeleiding van een vrijwilliger van het
IVN. Om 13.15 vertrekt de groep vanaf school
en om 15.15 uur is iedereen weer terug. Wie
kan meerijden deze middag?! Graag even
doorgeven aan Linda of Lianne.
Nog een kledingtip voor de kinderen: Doe geschikte kleding en schoenen aan voor een tocht door de
natuur!
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
17 oktober
17 oktober
28 oktober
01 november
02 november
12 november

Sven Veneman
juf Lina
juf Eline
Jesse Moesker
juf Liesbeth
Thijs Mateman

groep 4
klassenassistent
groep 2
groep 6

Beste ouder/verzorger,
Foto Koch komt maandagmiddag 8 oktober de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de
schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy vanuit de school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto
mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht.
Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die
gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt
u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er
staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de
groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een
bestelling kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit
kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er
spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht.
Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Met vriendelijke groet,
Het team van CBS De Verbindingsweg

Voortgezet onderwijs leerlingen groep 8

Voorlichting over voortgezet onderwijs door RSG Ter Apel en Ubbo Emmius
Beste ouders/verzorgers,
Voor uw zoon of dochter in groep 8 is dit een belangrijk jaar: er moet een keuze worden
gemaakt voor een school voor voortgezet onderwijs. Voor leerlingen uit Musselkanaal en
omgeving zijn RSG Ter Apel en Ubbo Emmius de dichtstbijzijnde scholen. Om een goede
keuze te kunnen maken, is het van belang dat u goed geïnformeerd wordt over de
verschillende mogelijkheden. RSG Ter Apel en Ubbo Emmius (Stadskanaal) geven in
Musselkanaal gezamenlijk voorlichting voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8.
Tijdens deze voorlichting geven we algemene informatie over het voortgezet onderwijs én
specifieke informatie over onze scholen. Op 21 november vindt onze voorlichting plaats in het
gebouw van de St. Antoniusschool/De Musselhorst. Op 22 november houden we dezelfde
voorlichting in het gebouw van CBS De Lindenborgh
Het programma van de voorlichtingen is als volgt:
19.00 – 19.15 inloop
19.15 – 20.15 algemene voorlichting over VO, gevolgd door specifieke
voorlichting over RSG of Ubbo Emmius (ronde 1)
20.15 – 20.30 pauze
20.30 – 21.15 specifieke voorlichting over RSG of Ubbo Emmius (ronde 2)
U kunt zich tot 15 november inschrijven voor deze voorlichting via http://www.vo-markt.nl/.
Om ervoor te zorgen dat we beide avonden ongeveer evenveel bezoekers hebben, hebben we
een indeling gemaakt:
Op 21 november verwachten we ouders/verzorgers van leerlingen van de St. Antoniusschool,
De Badde, De Musselhorst, De Heilig Hartsschool en de St. Jozefschool.
Op 22 november verwachten we de ouders/verzorgers van leerlingen van
Op de Zandtange, De Lindenborgh, De Verbindingsweg, Rehoboth, de Aanloop, de
Wegwijzer en de Westhoek.
Mocht u verhinderd zijn op de betreffende avond, dan kunt u zich inschrijven voor de andere
avond.
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Daniël Venema (RSG Ter Apel) d.venema@rsgterapel.nl
Linda van Sloten (Ubbo Emmius Stadskanaal) lvansloten@ubboemmius.nl

