Verbindingsweg 2, 9581TH Musselkanaal.

Data

 0599-412502 directie.verbindingsweg@sgperspectief.nl

30 sept 2019

Activiteiten

Jaarthema 2019-2020: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.
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30 sep – 30
04 okt
02
03
03
03
04
05
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07 okt – 09 okt: Ubbo Xperience in Onstwedde
11 okt
11 okt: Studiedag Lianne
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14 okt – 14 okt: Nieuwsbrief
18 okt
16 okt: Koffie-inloop vanaf 11.30 uur
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21
25
28
01

44

sep: Nieuwsbrief
okt: Start kinderboekenweek met thema “Reis mee!”
okt: Fietskeuring fietsen groep 4 t/m 8
okt: Schoolvoorstelling alle groepen
okt: Oud papier
okt: Groep 6 brengt bezoek aan dierenasiel
okt: Dag van de leraar

okt – Herfstvakantie
okt
okt – 28 okt: gezamenlijke opening
nov
28 okt: Luizencontrole
29 okt: Schoolfotograaf
30 okt: Vergadering ouderraad 8.30 uur
30 okt: Ontruimingsoefening

Even bijpraten
Twee ouderavonden binnen een week. Dat was best even druk! Maar fijn, dat u aanwezig was! Eerlijk
gezegd, hadden we wel op een groter opkomst gehoopt… Afgelopen woensdagochtend waren er veel
ouders aanwezig bij de kijk-lessen van de Kanjertraining en we kunnen terugkijken op een hele mooie
ochtend.
Eén van de aanwezige ouders heeft een verslag gemaakt van de ouderavond van de Kanjertraining (dank
je, Christien!):
“Kennen jullie dat spel nog… ‘ren je rot’? Nienke Okkema stelde ons op de ouderavond over
‘de Kanjertraining’ twee vragen. De eerste: “Wil je te vertrouwen zijn?” Ga links van de klas staan
als je wél te vertrouwen wilt zijn en rechts als je niet te vertrouwen wilt zijn. Alle ouders renden
naar links. De tweede vraag was: ‘Lukt het je om altijd te vertrouwen te zijn?’. Ga maar eens bij
jezelf na… Alle ouders gingen naar rechts.
Wat ik uit de kanjertraining heb begrepen is, dat het een sociale vaardigheidstraining is waar
het draait om ‘vertrouwen’. De meeste
volwassenen en kinderen willen te vertrouwen
zijn, maar we zijn mensen en het lukt niet altijd.
Met allerlei nare gevolgen van dien. Hoe werkt
dat dan bij ons mensen?
Door welke bril kijk je naar de wereld? Met
vertrouwen of met wantrouwen? Dat bepaalt
hoe je je bij mensen gedraagt. En nóg
belangrijker, welke reactie je van mensen krijgt.
Kijk je met wantrouwen, dan handel je uit
boosheid of angst en gaat het om macht, eer,
winst. Nienke liet ons inzien, dat ons dat allemaal weleens gebeurt als ouder. En hoe wij daarin
soms ongemerkt tot voorbeeld zijn voor onze kinderen. Iedereen kent de petten wel. Gedraag
je je met de pet op vanuit vertrouwen of wantrouwen? Neem je bijv. leiding vanuit vertrouwen
of wantrouwen? Maak je grapjes vanuit vertrouwen of wantrouwen? Hoe kom je over? Welke
reacties kun je verwachten en hoe ga je daarmee om? Durf je duidelijk te maken als iemand

anders een grens over gaat? Hoe doe je dat eigenlijk op een gezonde manier? Met respect en
waardering voor de ander en voor onszelf?
Allemaal vragen, waar we ons hele leven druk mee kunnen zijn. De informatie, die Nienke
Okkema gaf, deed me denken aan hoe ik als kind was en dat was af en toe best confronterend.
Het gaf ook hele zinvolle inzichten voor mij als ouder. Ik ging met een heel goed en gerust gevoel
naar huis. In het besef, dat onze kinderen in de kanjerlessen leren en oefenen om op hun eigen
gezonde manier met beide benen op de grond te staan in hun kleine wereld op school.
En wat was het leuk om dat met eigen ogen te zien gebeuren in hun klassen!
Christien Dun Niemeijer”
Stagiaires
Ook dit schooljaar bieden wij weer stageplaatsen aan. Op de dinsdag en woensdag is Jonne te vinden als
tweede jaars-student in groep 6-8 bij Linda. In de tweede helft van het schooljaar is ze te vinden in groep
5-7.
Nienke Postema is na de herfstvakantie drie weken stagiaire bij ons op school in verschillende groepen.
Zij gaat naar het Ubbo Emmius en oriënteert zich op mogelijkheden voor de toekomst.
Oudcpapier
Het oud papier wordt weer opgehaald op 3 oktober. De vaders Pastoors en Sanders gaan
deze middag op stap. Zet u het oud papier weer op tijd bij de weg?
Worstenactie
De worsten zijn inmiddels op afgeleverd bij iedereen. Fijn, dat er zoveel worsten verkocht zijn!! In totaal
hebben we € 231,60 verdiend. Dit geld kan gebruikt worden voor activiteiten van de kinderen!
Hetngoedendoel
Op de maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor ‘het goede doel’. Dit
schooljaar is het doel: groep 8 hebben meegedacht over de keuze van het doel om geld
in te zamelen voor De Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Mussel-Onstwedde. En alle kleine
beetjes helpen!
Kinderboekenweek, schoolvoorstelling en fietskeuring
Op 2 oktober begint de Kinderboekenweek weer met als thema “Reis mee”. We willen de
Kinderboekenweek deze ochtend samen met de kinderen openen. Kunstenares Ida Buijs is een deel van
deze ochtend ook aanwezig. Op dinsdag 8 en vrijdag 11 oktober zal ze in alle groepen een workshop
geven passend bij het thema van de Kinderboekenweek. Zij heeft gaat op 8 en 11 oktober in alle groepen
een workshop geven. In alle groepen zullen we tussen 2 en 16 oktober tijdens verschillende lessen
aandacht besteden aan het thema van de Kinderboekenweek. Op woensdagochtend 16 oktober bent
u van harte welkom op school vanaf half twaalf. De koffie staat klaar en na het koffiedrinken heeft u de
gelegenheid om tussen 12.00 en 12.20 uur in de groepen te kijken wat er gemaakt tijdens het project
van de Kinderboekenweek. Op donderdag 3 oktober gaan alle leerlingen naar een voorstelling in de
Veenhorst, die vanuit de Brede School Musselkanaal en Cereswijk georganiseerd wordt. Groep 1-2-3
wordt om 9.30 uur verwacht, groep 4-5-6 wordt om 10.45 uur verwacht en groep 7-8 wordt om 13.00
uur in de Veenhorst verwacht. Voor het brengen en halen van groep 1-2-3 zoeken we chauffeurs, de
andere leerlingen gaan op de fiets en worden deze ochtend dus op de fiets! Wilt u dit doorgeven aan
Cecile of Dieta? ’s Morgens worden de fietsen van de leerlingen van groep 4 t/m 8 gekeurd, dus iedereen
heeft dan een goeie fiets! Eén moeder heeft aangeboden om mee te fietsen met groep 4-5-6. Het zou
fijn zijn, als nog een ouder mee kan fietsen! U mag dan natuurlijk bij de voorstelling blijven! Geeft u het
door aan Lina, als u mee kunt fietsen? Als bijlage ontvangt u informatie van de bibliotheken in
Musselkanaal en Stadskanaal met activiteiten, die georganiseerd worden.
Deze week openen we met de kinderen de Kinderboekenweek met als thema “Reis mee”.
Woensdagochtend is Ida Buijs ook aanwezig.
Dierendag
Vrijdag 4 oktober is het weer dierendag. Elk jaar brengt groep 6 een bezoek aan dierenasiel Ter Marse in
Stadskanaal en overhandigen wij een verzameld pakket met eten/speeltjes/ oude handdoeken e.d. voor
de dieren. We kunnen al een klein pakketje maken van de meegenomen spullen, maar het zou helemaal
fijn zijn als we een groter pakket kunnen maken! Groep 6 gaat het pakket samen met juf Linda brengen.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 29 oktober komt de schoolfotograaf op school. Er worden foto’s
gemaakt van de leerlingen apart, broertjes en zusjes samen, groepsfoto’s en
eventueel familiefoto’s(kinderen). We hebben dit jaar voor een andere
schoolfotograaf gekozen: De nieuweschoolfoto.nl. Vanaf 15.15 uur kan de
schoolfotograaf ook foto’s maken van kinderen met broertje(s)/zusje(s), die
niet naar school gaan. Hiervoor is een intekenlijst op school aanwezig, zodat u
weet, wanneer u aan de beurt bent. De lijst hangt bij de personeelskamer.
Ubbo Xperience Ubbo Emmius Onstwedde
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn uitgenodigd voor Ubbo Xperience in het
Ubbo Emmius van Onstwedde op woensdag 9 oktober van 13.30 – 18.00 uur:
“Deze uitnodiging is voor denkers en doeners!

Kom kennismaken op het Ubbo Emmius in Onstwedde. Samen met je ouders
kun je deze middag de sfeer proeven, kennismaken met de docenten en de verschillende vakken die je
straks zult gaan volgen.
Ontdek hoe je scheikunde in je dagelijks leven kunt toepassen, ervaar dat je een debat van je ouders
kunt winnen, wees sportief in de gymzaal en zie hoe taal kan leiden tot bijzondere verhalen.
Er zijn workshops voor leerlingen, voor ouders of voor beide. Jullie juffen en meesters zijn ook van harte
welkom.
Wees welkom 9 oktober en beleef onze locatie tijdens deze Ubbo Xperience.
Wij kijken uit naar jullie komst!
Namens het team Ubbo Emmius Onstwedde”
Voorlichtingsavond Ubbo Emmius Onstwedde
Aanmelden voorlichtingsavond maandag 18 november of dinsdag 19 november
Ubbo Emmius Onstwedde
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Groep 8 is het laatste jaar van uw zoon/dochter op de basisschool. Halverwege dat schooljaar zal een
definitieve keuze gemaakt moeten worden voor het voortgezet onderwijs. Een spannende en belangrijke
stap in de schoolloopbaan van uw zoon/dochter. Om een goede keuze te maken, is het van belang om
goed geïnformeerd te zijn.
We informeren u over het voortgezet onderwijs in het algemeen, over Ubbo Emmius en vertellen u meer
over de locatie Onstwedde.
U bent bij deze van harte uitgenodigd om samen met uw zoon/dochter op onze voorlichtingsavond van
maandag 18 november of dinsdag 19 november bij te wonen.
Inloop:
18.45 uur
Start voorlichting:
19.00 uur
Indien u wenst deel te nemen aan één van deze voorlichtingsavonden, kunt u zich aanmelden via
onderstaande link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xcab_0gJmkKp5bHGkRD3qAbBexY02ylNhuEy4
Kw5fK1URDVDWjRQTktVN0dKUEhLSzZURFBRVlE3Mi4u
Ouderbijdrage
Ieder schooljaar vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage voor de kinderen. Dit geld wordt gebruikt voor
de kinderen, zoals:
- Traktaties
- Sinterklaasfeest
- Kerstviering
- Avond vier daagse
- 4 mei herdenking
- Schoolreisje
- Schoolkamp (€ 25,00, daarnaast wordt nog € 60,00 gevraagd na de kerstvakantie)
- Koningsspelen
- Sint Maarten
- Buffet/ ontbijt op school
- Lief en leed

-

Dodenherdenking
Afscheid groep 8

Wanneer wij geen vrijwillige ouderbijdrage vragen, zullen we bij elke activiteit een vergoeding van u
moeten vragen, vandaar dat scholen kiezen voor een vaste vrijwillige ouderbijdrage. Er wordt
verantwoording afgelegd naar de MR over de uitgaven en de inkomsten. Heeft u vragen hierover, dan
kunt u altijd contact opnemen met Lina.
De verantwoording van de inkomsten en uitgaven van het schooljaar 2018-2019 is door de
Medezeggenschapsraad goed gekeurd. Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage weer
vastgesteld op € 45,00 per kind. Het schoolreisje voor de kinderen van groep 1 t/m 6 wordt hiervan ook
betaald. Wilt u de ouderbijdrage liever in termijnen betalen, dan is dit ook mogelijk. Wilt u dit doorgeven
aan Lina (mag via de mail).
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
01 okt
17 okt
17 okt
28 okt
01 nov
02 nov
03 nov

Gerrit
Sven
juf Lina
Elize
Jesse
juf Liesbeth
David

gr 1
gr 6
gr 6
gr 3
gr 6

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

