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2 dec. 2019

Activiteiten

Jaarthema 2019-2020: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.
49

02 dec – 02
06 dec
03
05
06
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09 dec – 10 dec: Lina afwezig
13 dec
11 dec: Kerstmarkt van 17.00 – 19.00 uur
11 dec: Linda afwezig, Michel vervangt
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16 dec – 17 dec: Lina afwezig
20 dec
19 dec: 13.15 – 15.15 uur Kerstviering in de klas
20 dec: Kerstvakantie begint om 12.00 uur
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23 dec – Kerstvakantie
27 dec
25 en 26 dec: Kerst
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30 dec – Kerstvakantie
3 jan
31 dec: Oudejaarsdag
01 jan: Nieuwjaarsdag

1

6 jan –
10 jan

06
06
07
10
10

dec:
dec:
dec:
dec:

jan:
jan:
jan:
jan:
jan:

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

Weer naar school; gezamenlijke opening
Nieuwjaarsinloop 14.45 – 15.15 uur voor ouder(s) en verzorger(s)
Lina afwezig
Ubbo on tour (groep 8)
Studiedag Lianne; Dieta vervangt

Even bijpraten
Vorige week hebben we afscheid genomen van onze directeur-bestuurder Meeme Wever. Meeme was
ruim veertig jaar werkzaam in het onderwijs. Hij is begonnen als groepsleerkracht aan de Anne de
Vriesschool, daarna heeft hij enkele jaren aan de Ark gewerkt. Vervolgens is hij als directeur in Blijham
aan het werk gegaan in 1999 is hij teruggekomen naar Stadskanaal als bovenschools directeur, eerst van
vier scholen, maar langzamerhand werd de schoolvereniging groter en kreeg hij meer scholen onder zijn
hoede. Jan Westendorp kreeg de functie van adjunct, maar na een kort ziekbed overleed Jan drie jaar
geleden.
Voor de zomervakantie werd een sollicitatieprocedure opgestart omdat Meeme met ingang van 1 januari
2020 met pensioen zou gaan. Na de zomervakantie bleek dat hij ongeneeslijk ziek was en heeft hij al zijn
taken moeten neerleggen. Op dinsdag 19 november is Meeme overleden. Dinsdag 26 november hebben
we afscheid genomen van Meeme.
De sollicitatieprocedure voor een opvolger van Meeme is nog in volle gang. Hopelijk is voor de
kerstvakantie bekend of een opvolger gevonden is.
Vandaag leven we ook mee met Lianne en haar familie. De vader van Lianne wordt geopereerd en er zijn
risico’s verbonden aan de operatie. Lianne, haar moeder en zus zijn vandaag in het ziekenhuis aanwezig.
Morgen hoopt Lianne weer op school aanwezig te zijn. We wensen
Lianne en haar familie veel sterkte.
Onze administratieve medewerkster Franci zit sinds vorige week in
de lappenmand. Het herstel na haar operatie vraagt toch meer
tijd… We wensen Franci ook van harte beterschap en hopen, dat
ze gauw weer volledig hersteld is!
En zo gebeuren er in alle families leuke en minder leuke dingen.
Soms weten we het van elkaar en soms ook niet. De maand
december is een maand met veel (familie-)feesten. We hopen voor
iedereen dat de maand december een fijne maand wordt!

Andere schooltijden
Er is op dit moment niets nieuws te melden. Het is de bedoeling dat we in januari of februari een
informatie bijeenkomst plannen voor leerkrachten en ouders/verzorgers over verschillende modellen en
hun voor- en nadelen.
Sinterklaas
In de nacht van woensdag 27 november op donderdag 28
november is Zwarte Piet al op school geweest en heeft alle
kinderen verrast met een bal! Wat was iedereen er blij mee!!!
Donderdag 5 december is Sinterklaas van plan om een
bezoek aan school te brengen. In de vorige nieuwsbrief heeft
u hierover al kunnen lezen. De kinderen worden deze dag
gewoon om half negen op school verwacht. Een fruittas hoeft
niet meegenomen te worden. De kinderen van groep 1 t/m
4 zijn ’s middags vrij. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8
houden we een spelletjes- en filmmiddag. De kinderen
morgen deze middag hun favoriete spel meenemen naar
school. We gaan deze middag niet op de chromebooks en
computer spelletjes doen!
Kniepertjes bakken
Op de kerstmarkt van woensdag 11 december willen we kniepertjes verkopen. En deze zijn altijd heerlijk!!!
Komt u vrijdagochtend 6 december ook kniepertjes bakken in de ontmoetingsruimte? De koffie en thee
staan klaar en de sfeer is altijd erg gezellig!!! Geeft u het door aan één van de leerkrachten of leden van
de ouderraad? Vele handen maken licht werk! Het zou heel fijn zijn als er nog een paar bakkers extra
komen! Wie helpt mee????
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! En we
ouden de prijzen laag! 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! De opbrengst van de kerstmarkt is voor
activiteiten voor de leerlingen van de Verbindingsweg.
Hetngoedendoel
Op de maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor ‘het goede doel’. Dit
schooljaar is het doel: geld in te zamelen voor De Stichting Hulp Tsjernobylkinderen
Mussel-Onstwedde. En alle kleine beetjes helpen!
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 steeds lager wordt…. Op donderdag 5 december wordt het oud papier
weer opgehaald. Deze dag gaan de vaders de Jeu en Bos op stap.
Verkeer
Op donderdagmiddag 21 november is er een grote vrachtwagen op school geweest. Tijdens deze les
hebben de leerlingen van groep 5 – 7 geleerd over de dode hoek van een vrachtwagen. Op 20 November
hebben de
kleuters
een theatervoorstelling bekeken van Paolo de Zebratemmer.
Voor groep 7 en 8 staat dit jaar het theoretisch- en praktisch verkeersexamen op de planning. Het
praktijkgedeelte zal plaatsvinden op dinsdag 21 april. Meer informatie volgt te zijner tijd.

FC Groningen
De school doet mee met het project Gezond scoren van FC Groningen. Diverse thema’s worden in de klas
behandeld; ontbijten, water drinken, bewegen, groenten en fruit en geluk. Voorgaande jaren was het zo
dat we ook kaarten kregen om een voetbalwedstrijd te bezoeken in het stadion van FC Groningen. Dit
jaar is de kaartenactie aangepast. Middels de Gezond scoren kaartenactie kan elke leerling meerdere
kaarten kopen voor een van de onderstaande thuiswedstrijden van FC Groningen. Een kaart kost €10,per stuk.
8 december 2019 om 14.30 uur: FC Groningen – FC Utrecht
8 februari 2020 om 18.30 uur: FC Groningen - Vitesse
Kaarten kopen, kan via onderstaande link:

https://kaartverkoop.fcgroningen.nl/scholenactie

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
7 dec
14 dec
19 dec
25 dec
26 dec

Nora
Ariënne
Benthe
Franci
Alena

gr 6
gr 2
gr 2
gr 5

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

