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18 nov. 2019

Activiteiten

Jaarthema 2019-2020: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.
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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
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02 dec – 02
06 dec
03
05
06
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09 dec – 10 dec: Lina afwezig
13 dec
11 dec: Linda afwezig, Michel vervangt

dec:
dec:
dec:
dec:

Nieuwsbrief
Lina afwezig
Voorstelling verkeer
Voorlichting groep 8 RSG
Dode hoekspiegelles

Nieuwsbrief
Lina afwezig
Sinterklaas op school; Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
Studiedag Lianne, Dieta vervangt

Even bijpraten
Er is veel onrust geweest in de afgelopen periode over een mogelijke staking in het onderwijs, ook in
onze schoolvereniging. Wordt er gestaakt of niet, gaan scholen dicht of blijven ze open? Binnen ons team
is er ook veel gesproken over de staking. Het is fijn, dat we als team hierover goed met elkaar in gesprek
kunnen gaan en ook grotendeels dezelfde mening hebben. Sinds vorig jaar geven we op de woensdag
een kwartier langer les, zodat we op vier woensdagen de kinderen vrij kunnen geven en de groepsplannen
kunnen evalueren en bijstellen. We hebben op woensdagochtend 6 november onze plannen geëvalueerd
en zijn daarna samen gaan lunchen. ’s Middags zijn we naar het bestuursbureau geweest, waar teamleden
van de verschillende scholen van Perspectief elkaar konden ontmoeten en met elkaar in gesprek konden
gaan over de ontwikkelingen in het onderwijs onder het genot van een kopje koffie of thee. Hoe het
verder gaat? We weten het niet. Binnen het team hebben we afgesproken, dat we, wanneer er weer een
stakingsdag komt, we die dag actiever zullen staken. Mocht een volgende stakingsdag weer op een
administratie-werkdag gepland worden, zullen we onze werkdag verschuiven naar een andere woensdag.
December is de maand van de feesten en dat is natuurlijk ook in school te merken. Het zijn leuke feesten,
maar ze drukken ook altijd een stempel op het werken in de klas. Er moet aandacht besteed worden aan
de feesten, maar het gewone schoolwerk moet ook doorgaan!
En over het schoolwerk gesproken… We willen graag met de lessen beginnen als de tweede bel gegaan
is. Het is fijn als alle kinderen dan in de klas zijn en hun boek al gepakt hebben. Het wordt ’s ochtends
later licht en we merken, dat er regelmatig kinderen na de tweede bel in de klas komen.
Deze week houden we ook weer enkele oudergesprekken. Als bijlage ontvangt u het definitieve rooster.
Niet iedereen staat ingepland. Met sommige ouders is/wordt apart een afspraak gemaakt en niet iedereen
heeft aangegeven in november een gesprek te willen hebben.
Dode hoekspiegelles
Vrijdagochtend staat een grote, lange wagen geparkeerd voor de school. De leerlingen van
groep 5 t/m 8 krijgen deze ochtend een les over de dode hoekspiegel. De auto staat al bij
school voor half negen en het parkeren in de straat is deze ochtend iets lastiger. We hopen,
dat u hiervoor begrip heeft!

Voetballes FC Groningen
Op dinsdagochtend 26 november hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een extra gymles! De leerlingen
moeten deze ochtend dus op de fiets komen! Ze krijgen deze ochtend een voetballes van spelers van FC
Groningen! We gymmen deze ochtend in de gymzaal, maar het is mogelijk, dat we buiten op het grasveld
gaan gymmen als het weer het toelaat.
Schoolfruit
Het schoolfruit wordt op de dinsdag tussen 11 en 12 uur bezorgd op school. Dat betekent dat onze
fruitdagen de woensdag en de donderdag worden. Enkele ouders hebben
aangeboden om te helpen met het verdelen van het fruit. Er is een speciale
groepsapp voor gemaakt, waarin overlegd wordt, wie wanneer kan komen.
Het zou fijn zijn, als er nog enkele ouders kunnen helpen, zodat dezelfde
ouders niet wekelijks op school hoeven komen voor het fruit snijden. Wilt u
ook helpen? Geeft u het door aan Lina? Fruit snijden gebeurt meestal meteen
om half 9 en om half 10 is het klaar! Kunt u helpen met het verdelen van het
fruit, we horen het graag!
Natuurlijk mogen de kinderen nog drinken en/of een broodje meenemen op de fruitdagen1
Andere schooltijden
Er is op dit moment niets nieuws te melden.
Sinterklaas

Beste ouders en kinderen,
De schrijfpiet heeft ons laten weten,
dat hij onze school op donderdag 5 dec. niet zal vergeten!!
De kinderen moeten gewoon om 8.30 uur naar school gaan,
Sint en Piet komen om ongeveer 8.50 uur aan.
Komen ze met de boot of met de trein………..
We weten het niet, dat zal een verrassing zijn!!
Ouders en peuters mogen Sint ook welkom heten,
maar daarna gaan alleen de kinderen feesten.
Fruittassen hoeven niet op school worden bezorgd
want voor eten en drinken wordt gezorgd.
Een grote tas is wel een goed idee,
want dan kan er misschien een cadeautje mee.
Sint en Piet maken vast alle kinderen blij
en ’s middags is groep 1 t/m 4 vrij.
We wensen iedereen veel plezier
en verwachten alle kinderen hier!!
Vr.gr. het feestteam van de Sint.
Kniepertjes bakken
In de afgelopen jaren werden er in de maand december op een woensdag (soms wel tot in de avonduren)
kniepertjes gebakken. Het is ieder jaar best lastig om voldoende bakkers bij elkaar te krijgen en daarom
is besloten om het dit jaar anders te doen. Op vrijdagochtend 6 december worden er kniepertjes gebakken
in de school. De kniepertjes worden tijdens de kerstmarkt van 11 december verkocht! Het is de bedoeling,
dat we in januari vetbollen gaan verkopen. Met vetbollen lokken we vogels en zo hopen we te voorkomen,
dat er in het voorjaar weer veel eikenprocessierupsen in de bomen zitten!
Komt u vrijdagochtend 6 december ook kniepertjes bakken in de ontmoetingsruimte? De koffie en thee
staan klaar! Geeft u het door aan één van de leerkrachten of leden van de ouderraad?

Kerstmarkt
De kerstmarkt is op woensdag 11 december van 17.00 tot 19.00 uur! Tijdens de kerstmarkt is er weer
van alles te doen! U kunt luisteren naar mooie kerstmuziek, kerstknutsels kopen, waaraan hard gewerkt
is, lootjes kopen en ook eten en drinken ontbreekt niet. U hoeft deze avond geen eten te koken. Er is ook
weer een lootjesboom in school. Voor de verloting hebben we veel prijsjes nodig. Heeft u thuis nog iets
nieuws liggen, waar niets mee gedaan wordt? Wij kunnen het gebruiken voor de verloting! Natuurlijk
mag u ook een prijsje kopen voor de verloting! Vindt u het leuk om iets te maken voor de verkoop op de
kerstmarkt? Ook dat mag!
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!
Tussenschoolse opvang
Op de vrijdag blijven sinds dit schooljaar gemiddeld tien leerlingen over tussen de middag. Daarom is
besloten, dat ook op de vrijdag één van de overblijfouders aanwezig bij de groep
Oudcpapier
Het oud papier is weer opgehaald op 7 november. Hoeveel geld dit opgeleverd
heeft, weten we op dit moment nog niet. Helaas merken we wel, dat de prijs van
oud papier erg laag is…. Op donderdag 5 december wordt het oud papier weer
opgehaald.
Nieuwe schoolverpleegkundige
In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar kon u lezen, dat we een nieuwe schoolverpleegkundige
hebben. Er heeft weer een verandering plaatsgevonden en hieronder stelt onze nieuwe
schoolverpleegkundige zich aan u voor:
Beste ouder,
Ik zou mij graag even willen voorstellen. Ik ben Renée van Oorschot, werkzaam bij de GGD als
jeugdverpleegkundige. Op de school van uw kind komt de doktersassistente van de GGD langs bij de
kinderen in groep 2 en 7 en voert een screening uit. Er wordt dan gekeken naar de groei, het gehoor, de
ogen en de psychosociale ontwikkeling van uw kind. Mochten uit de screening of vragenlijst die u heeft
ingevuld zaken naar voren komen die wat extra aandacht nodig hebben dan kan het zijn dat de jeugdarts
of ik contact opneem met u. U kan zelf ook altijd contact met mij opnemen met vragen en/of problemen
met betrekking tot de opvoeding en/of groei en ontwikkeling van uw kind. Samen met u kunnen wij dan
kijken wat er nodig is om deze zorgen weg te nemen. Ik ben werkzaam van maandag t/m vrijdag en
bereikbaar via: renee.van.oorschot@ggd.groningen.nl of telefonisch via: 06-11564165 (whatsapp is ook
mogelijk!)
Met vriendelijke groet, Renée van Oorschot
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 17.00 – 19.00 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
23 nov
7 dec

Henry
Nora

gr 2
gr 6

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

