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Activiteiten

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

Nieuwsbrief mee
Lina afwezig
Werkdag team; leerlingen vrij
Stakingsdag onderwijs
Oud papier ophalen door vaders Mensinga en Kruize
Studiedag Lianne
Geen gymnastiek groep 5 t/m 8
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11 nov – 12 nov: Start voortgangsgesprekken
15 nov
13 nov: Lina afwezig
Start schoolfruit op dinsdag en woensdag
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18 nov – 18 nov:
22 nov
19 nov:
20 nov:
21 nov:
22 nov:
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25 nov – 25 nov: Lina afwezig
29 nov
26 nov: Clinic FC Groningen voor groep 5 – 8
27 nov: Vergadering ouderraad 8.30 uur

Nieuwsbrief
Lina afwezig
Voorstelling verkeer
Voorlichting groep 8 RSG
Dode hoekspiegelles

Even bijpraten
De nieuwe kozijnen zijn geplaatst in de herfstvakantie en daar zijn we heel blij mee! In de kerstvakantie
worden de kozijnen geverfd. Ook de panelen moeten nog geschilderd worden, maar dat zal waarschijnlijk
in het voorjaar gebeuren.
Voor de herfstvakantie hebben we de startgesprekken gehouden. Fijn, dat u er op de aangegeven tijd
was! We hadden met het rooster rekening gehouden met de werkdagen van de leerkrachten waardoor
de gesprekken uitgespreid werden over twee weken. Vanaf 12 november zijn de voortgangsgesprekken
gepland. In de loop van de week ontvangt u de planning voor de gesprekken. Maar heeft u tussendoor
behoefte aan een gesprek, dan is er altijd wel een mogelijkheid om deze te plannen.
Franci, onze administratieve medewerkster, heeft afgelopen maandag haar werk weer opgepakt. Fijn, dat
ze weer terug is op school!
Vorige week kregen we het verdrietige bericht te horen van het overlijden van de vader van Jesse. We
zijn er allemaal erg van geschrokken. In alle groepen geven we de kinderen de mogelijkheid om te praten
over deze gebeurtenis. Vandaag zullen Dieta, Lianne, Cécile en Lina naar de herdenkingsdienst gaan van
de vader van Jesse. De kinderen van groep 3 en 4 mogen vanmiddag thuis blijven of worden deze middag
verdeeld over de andere groepen. De leerlingen van groep 3 gaan dan naar groep 1-2 en de leerlingen
van groep 4 zijn eerst bij groep 6-8 en daarna bij groep 5-7.
Op zes november staat de landelijke stakingsdag voor leerkrachten uit het basisonderwijs gepland. Wij
maken ons ook zorgen over de ontwikkelingen in het onderwijs: te weinig leerkrachten, geen invallers,
veel uitval. Wij steunen de staking. De verwachting is, dat de problemen in het onderwijs alleen maar
groter worden. Omdat we op deze dag een werkdag gepland hebben én de kinderen deze dag al vrij zijn,
hebben we besloten om wel aan het werk te gaan omdat we alle administratie anders na schooltijd of
’s avonds moeten doen. We gaan ’s ochtends aan het werk en tussen de middag gaan we samen lunchen!

Geen gymnastiek op 8 november
Op vrijdagmiddag 8 november hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 geen gymnastiek. De sporthal
wordt in die week gebruikt als slaapplek voor de internationale gasten van het korfbaltoernooi. We hebben
deze middag dus extra tijd om de lampionnen af te maken…..
Op dinsdagochtend 26 november hebben de kinderen een extra gymles!  De leerlingen van groep 5 t/m
8 moeten deze ochtend dus op de fiets komen! Ze krijgen deze ochtend een voetballes van spelers van
FC Groningen!
Schoolfruit
In de week van 11 november ontvangen we weer schoolfruit, zodat de kinderen twee keer per week ( op
de dinsdag en woensdag) fruit van school krijgen. Deze dagen zijn dan de
gezonde dagen! Wilt u hier extra rekening mee houden, wanneer u zelf
ook nog iets meegeeft? Voor sommige kinderen is fruit in de kleine pauze
voldoende, maar er zullen ook kinderen zijn, die naast het fruit nog
behoefte hebben aan een boterham en dat is natuurlijk geen probleem.
Ook mogen de kinderen deze dagen nog drinken meenemen naar school.
Het zou fijn zijn, als twee ouders op de fruitdagen mee kunnen helpen met
het verdelen van het fruit. Graag horen we dat van u!
Zingen in de Heggerank
We zijn uitgenodigd om in de Heggerank Sint Maartenliedjes te komen zingen! We vinden het natuurlijk
fijn om hier aan mee te werken. De leerlingen van groep 3 t/m 6 gaan deze ochtend om 10.15 uur naar
de Heggerank en zijn rond 11.45 uur weer terug op school. We gaan met auto’s naar de Heggerank en
hebben dus (alweer…) vervoer nodig. We hebben voor 38 leerlingen tien auto’s nodig. Dieta en Liesbeth
rijden mee, dus hebben we nog acht auto’s nodig? Wie kan en wil meerijden???? Wilt u het doorgeven
aan Liesbeth, Dieta of Lina?
Andere schooltijden
Tijdens het startgesprek heeft u ook aangegeven of u openstond voor andere schooltijden. De meeste
ouders hebben aangegeven dat ze positief staan tegenover een onderzoek naar mogelijkheden voor een
ander model. We zullen, samen met enkele andere scholen uit onze vereniging, verder uitzoeken welke
mogelijkheden er zijn en wat voor- en nadelen zijn van ieder rooster. Drie scholen zijn in de afgelopen
twee jaar overgestapt naar een ander model. Zeven scholen uit onze vereniging willen dit schooljaar
onderzoeken of er voor een ander model gekozen gaat worden. Het traject zal er waarschijnlijk als volgt
uit gaan zien: Eerst zullen de teams van de scholen voorlichting krijgen over de verschillende modellen.
Daarna zal er een informatieavond voor ouders georganiseerd worden. Een werkgroep, bestaande uit
leerkrachten en ouders (waaronder een leerkracht of ouder van de medezeggenschapsraad) zullen daarna
informatie inwinnen bij verschillende scholen, die werken met een ander model en voor- en nadelen
bespreken. In de loop van het schooljaar zal er dan opnieuw een ouderavond georganiseerd worden
waarin de verschillende modellen (waaronder in ieder geval het huidige model) gepresenteerd worden
en zal er uiteindelijk gestemd gaan worden. We zullen u via de nieuwsbrief, via het kopje andere
schooltijden, op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Tussenschoolse opvang
Elke dag blijven leerlingen tussen de middag over. De ene dag is de groep kleiner dan de andere dag. In
de ontmoetingsruimte ligt een map, waarin u kunt schrijven of uw kind overblijft. De overblijfouders
stellen het erg op prijs, dat u dit invult. Zij zien dan hoeveel stoelen en tafels klaargezet moeten worden!!!
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!
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?

De gezinsklas
Joost Madern van de gezinsklas heeft inmiddels met enkele ouders gesproken en we zijn
donderdagochtend 10 oktober begonnen met de gezinsklas. Negen kinderen (en van iedereen een
(groot-)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 kinderen en
ouder gesproken. Ook is steeds één van de leerkrachten aanwezig in de gezinsklas en dus een vervanger
in de groep. We proberen de vervanging zoveel mogelijk intern te regelen, maar soms zal ook een
onbekende leerkracht invallen.
GezondeScoreneeneScholentoureFCeGroningen
In de groepen 5 t/m 8 wordt aandacht besteed aan het project Gezond
Scoren. In dit project komen verschillende thema’s aan de orde zoals
ontbijten, groente en fruit als tussendoortje, bewegen (daily mile), drinken
en slapen. Het doel van Gezond Scoren is om kinderen (en hun ouders)
bewust te maken en aan te zetten tot een gezonde leefstijl.
Een ander project, waaraan we meedoen, is de Scholentour van FC Groningen. FC Groningen
komt op school en neemt een gymles over! Op dinsdagochtend 26 november wordt een gymles
gegeven door spelers van FC Groningen voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Tijdens deze
voetbalgymles maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de oefenstof en spelvormen van FC
Groningen. Na de voetbalgymles ontvangen de kinderen een diploma. Deze les wordt gegeven in
de sporthal, dus de kinderen moeten op de fiets komen.

De maand december
In de maand december staan verschillende feesten/activiteiten gepland. In de jaarplanning heeft u dit
kunnen lezen. Toch nog even een overzicht omdat de schooltijden op 19 december gewijzigd zijn:
5 december:
Sinterklaasfeest, groep 1 t/m 4 ’s middags vrij!
6 december:
Gewone schooldag;
11 december: Kerstmarkt van 18.00 – 20.00 uur
19 december: ’s ochtends een gewone ochtend. ’s Middags vieren we het kerstfeest met de kinderen.
De kinderen gaan dus ’s middags naar school!
20 december: Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij!
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
03 nov
05 nov
07 nov
12 nov
15 nov
23 nov

David
Rhiley
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Thijs
juf Evelien
Henry
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Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

