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14 okt 2019

Activiteiten

Jaarthema 2019-2020: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.
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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
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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
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04 nov – 04 nov:
08 nov
06 nov:
07 nov:
08 nov:

Nieuwsbrief mee
werkdag team; leerlingen vrij
Oud papier ophalen door vaders Mensinga en Kruize
Studiedag Lianne
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11 nov – 13 nov: Vergadering ouderraad
15 nov
Start schoolfruit

Even bijpraten
De periode tot de herfstvakantie is in de scholen meestal een redelijk rustige periode. In de klassen wordt
druk gewerkt. In groep 1-2 zijn alweer leuke en leerzame thema’s aan de orde geweest. De meeste lessen
kunnen volgens de planning gegeven worden. Toch moesten we het rooster al een paar keer aanpassen
omdat er verschillende activiteiten gepland waren, zoals schoolvoorstellingen, workshop kunst en een
bezoek aan het dierenasiel. Ida Buijs is in alle groepen aan het werk gegaan met het thema van de
Kinderboekenweek. De resultaten hiervan zijn erg leuk en u kunt ze woensdagochtend bewonderen
tijdens de inloop.
We hebben in de afgelopen weken al een paar keer een beroep op u moeten doen om voldoende
chauffeurs en auto’s te hebben voor een uitstapje. Fijn, dat we elke keer voldoende hulp hadden!
Ook hebben we te maken gehad met twee afwezige leerkrachten. Dieta heeft de griep gehad en Linda
had haar enkel gekneusd. Gelukkig hadden we beide keren een invaller en konden de lessen ‘normaal’
gegeven worden. Deze week zullen de gymlessen nog door Jeroen van Renen gegeven worden.
Op 6 november staat een stakingsdag voor de leerkrachten gepland. Evenals de vorige keren steunen wij
deze actie wel. Op 6 november zijn de kinderen al vrij omdat we een werkdag gepland hebben.
Waarschijnlijk zullen we deze dag wel in school aan het werk gaan, maar het is ook mogelijk, dat
leerkrachten een stakingsbijeenkomst gaan bijwonen.
Na de herfstvakantie breekt de tijd van de feesten weer aan. We gaan in alle groepen weer lampionnen
maken zodat de kinderen op 11 november met een eigen lampion op stap kunnen gaan. Op donderdag
5 december (het duurt nog best een hele tijd) gaan we het Sinterklaasfeest vieren op school. De leerlingen
van de onderbouw zijn deze middag vrij. Sinterklaas regelt de cadeautjes voor de leerlingen van groep 1
t/m 4. Vanaf groep 5 gaan we lootjes trekken en dat zal voor (enkele) leerlingen in groep 5 wel even
‘wennen’ zijn. Kinderen vanaf groep 5 zullen ook in de klas het echte verhaal horen over Sinterklaas. Ook
zijn er jongere kinderen, die het echte verhaal al kennen. Wilt u thuis met uw kind(eren) afspreken, dat
de kinderen, die niet meer geloven in Sinterklaas, dit niet verklappen aan de jongere kinderen?
Vanaf de week van 11 november doen we weer mee met het schoolfruitprogramma. Twee keer per week
krijgen de kinderen fruit op school aangeboden. Het is de bedoeling, dat dit op de dinsdag en donderdag
gebeurt, maar we weten nog niet of het fruit op tijd bezorgd wordt op de dinsdag. De kinderen hoeven
op deze beide dagen dus niet zelf fruit mee te nemen. Er mag nog wel een broodje meegenomen worden
op deze dagen. Wilt u helpen met het verdelen van het schoolfruit? U mag dit doorgeven aan Lina.

Kinderboekenweek
Op 2 oktober is de Kinderboekenweek gestart. Om half elf zijn we met elkaar naar het lokaal van groep
3-4 gegaan. We hebben het lied van de Kinderboekenweek gezongen (of er naar geluisterd). Ida Buijs,
de kunstenaar, heeft verteld, wat zij in de groepen gaat doen. In de bovenbouw hebben de kinderen zelf
een stop-motion-filmpje gemaakt! De leerlingen van groep 1-4 hebben wel hele mooie foto’s gemaakt!
De workshops zijn inmiddels gegeven in de groepen. Op woensdagochtend 16 oktober bent u van harte
welkom in de school vanaf 11.30 uur. De koffie en thee staan klaar. Er is eerst gelegenheid om even
rustig bij te praten en vanaf 12.00 uur mag u samen met uw kind(eren) in alle lokalen een kijkje nemen.
Om 12.20 uur sluiten wij samen met de kinderen af in de eigen klas.
Nieuweekozijnen
In de herfstvakantie worden de oude kozijnen vervangen door nieuwe kozijnen met dubbel glas! Het is
fijn, dat dit in de herfstvakantie gaat gebeuren, zodat we onder schooltijd niet gestoord worden in de
klassen. Ook zullen de schilders de panelen weer een fris kleurtje geven. Nu maar hopen, dat het weer
in de herfstvakantie geen spelbreker wordt!
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!
De gezinsklas
Joost Madern van de gezinsklas heeft inmiddels met enkele ouders gesproken en we zijn afgelopen
donderdagochtend begonnen met de gezinsklas. Acht kinderen (en van iedereen een ouder) zullen ook
de komende weken op de donderdagochtend in de ontmoetingsruimte gaan werken aan hun eigen
doelen. Deze doelen zijn per kind verschillend en hierover is met de ouder(s) gesproken. Ook is steeds
één van de leerkrachten aanwezig in de gezinsklas.
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. Wilt u deze lijst uiterlijk dinsdag invullen. We
moeten doorgeven hoeveel foto’s na schooltijd nog gemaakt worden.
Oudcpapier
Het oud papier wordt weer opgehaald op 7 november. De vaders Mensinga en
Kruize gaan deze middag op stap. Zet u het oud papier weer op tijd bij de weg?
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
Melis Bloemsma Fonds
In de gemeente Stadskanaal zijn er verschillende mogelijkheden om geholpen te worden, wanneer er
weinig financiële ruimte is, zoals Voedselbank, Stichting Leergeld, Maatschappelijk werk.
Het Melis Bloemsma Fonds is een onafhankelijk fonds, dat zich binnen de grenzen van de gemeente
Stadskanaal richt op gezinnen, die geen beroep meer kunnen doen op een gemeentelijke voorziening
om bij te springen. Op school zijn folders aanwezig! Ook op de website www.melisbloemsmafonds.nl
kunt u informatie vinden en een aanvraagformulier voor hulp.
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 okt
17 okt
28 okt
01 nov
02 nov
03 nov

Sven
juf Lina
Elize
Jesse
juf Liesbeth
David

gr 6
gr 6
gr 3
gr 6

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

