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Activiteiten

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

06 jan –
10 jan

06
06
07
10
10

jan:
jan:
jan:
jan:
jan:

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

2

13 jan –
17 jan

14
14
14
16

jan:
jan:
jan:
jan:

Lina afwezig
Open huis Ubbo Emmius Maarsdreef
Open huis Ubbo Emmius Maarsdreef
directieoverleg

Even bijpraten
De laatste nieuwsbrief van het jaar 2019. Nog een weekje en dan is het alweer kerstvakantie. Weer een
kalenderjaar voorbij. Deze week zullen we zoveel mogelijk het normale lesprogramma volgen. Op
donderdagmiddag gaan we in de klassen het kerstfeest vieren. Het mooie van in de klas het kerstfeest
vieren is, dat je je kan richten tot één bepaalde leeftijdsgroep.
Vrijdagochtend gaan we nog naar school en dan begint de vakantie.
Na de kerstvakantie openen we het nieuwe kalenderjaar samen met
de kinderen. Maandagmiddag bent u van harte uitgenodigd vanaf
14.45 uur voor de nieuwjaarsinloop! De koffie en thee staan klaar!
In de kerstvakantie zullen in de ontmoetingsruimte en
personeelskamer nog nieuwe kozijnen geplaatst worden en zullen de
nieuwe kozijnen geverfd worden.
Het jaar 2020 wordt voor onze school een bijzonder jaar. In juni gaan
we samen het 100-jarig bestaan van de school vieren. Na de kerstvakantie geven we hier meer informatie
over.
In de maand januari zijn twee stakingsdagen gepland voor het onderwijs: 30 en 31 januari. Zoals u in
het nieuws heeft kunnen lezen, gaan de lonen voor de mensen in het onderwijs omhoog. Maar dit is niet
de oplossing voor de zorgen, die we hebben over de toekomst van het onderwijs. Vooralsnog gaan de
stakingsdagen door. Op dit moment is nog niet bekend wat er precies gaat gebeuren op deze dagen.
Mogelijk is de school beide dagen gesloten, maar we wachten de ontwikkelingen de komende weken af
en ook bovenschools zal nog gereageerd worden.
Het is fijn om te weten, dat er een nieuwe directeur-bestuurder benoemd is. Dhr. Rob Brunekreeft heeft
de benoeming aanvaard en zal uiterlijk 1 april (omdat hij nog met een opzegtermijn rekening moet
houden) beginnen als directeur-bestuurder van Scholengroep Perspectief.
Tenslotte wensen we u allemaal een fijne kerstvakantie toe!

Andere schooltijden
Na de kerstvakantie komt Yoeri Sijl bij ons op school en zal informatie aan het team geven over de
verschillende modellen van schooltijden, hun voor- en nadelen. Op dinsdagavond 11 februari verzorgt hij
een ouderavond bij ons op school en daarvoor bent u van harte uitgenodigd. U krijgt deze avond
informatie over verschillende modellen en de voor- en nadelen. Ook heeft u de gelegenheid om vragen
te stellen! We beginnen deze avond om half acht en het is uiterlijk om half tien afgelopen! Deze avond is
informatief.
Kerstmarkt
Fijn, dat u bij ons op de kerstmarkt geweest bent. De kerstmarkt werd drukbezocht. Wij kunnen
terugkijken op een mooie avond en hopen, dat u dat ook kunt doen! De ouderraad heeft met veel
enthousiasme restaurant Verbindingsweg geopend deze avond en aan het eind van de avond waren alle
oliebollen, pannenkoeken, broodjes, worsten en kniepertjes op! De schminkers en ballonnen-kunstenaar
hebben deze avond ook heel wat kinderen vrolijk gemaakt! Bedankt!
Hoeveel de kerstmarkt precies heeft opgebracht weten we nog niet omdat er nog het een en ander
verrekend moet worden. Na de kerstvakantie kunt u het lezen in de nieuwsbrief.
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 donderdag 5 december! Het is elke keer weer
fijn, dat vaders op stap willen gaan om het oud papier op te halen. En terwijl veel
mensen thuis het Sinterklaasfeest vierden, gingen de vaders Bos en de Jeu het oud
papier ophalen! Fijn, bedankt!!!
In de kerstvakantie wordt het oud papier ook weer opgehaald en deze keer gaan
de vaders Wolters en Smit op stap.
Verkeerccontrolecverlichtingcfietsers
De afdeling Veilig Verkeer Nederland, is bezig, samen met de politie, een
aantal verlichtingscontroles voor te bereiden in de gemeente Stadskanaal.
De controles staan gepland in week 51. Ze vinden plaats op enkele plekken
langs doorgaande wegen in Stadskanaal, Musselkanaal en Onstwedde. Is
de verlichting niet in orde, dan volgt er een boete. Dit is geen
schoolgerichte controle, maar voor iedere fietsende weggebruiker.
De gemeente heeft de afgelopen week extra borden bij de drukke kruising
laten plaatsen. We hebben wel onze twijfels of door het plaatsen van deze
borden de verkeersveiligheid toeneemt…
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 februari 2020 om 18.30 uur: FC Groningen - Vitesse
Kaarten kopen, kan via onderstaande link:

https://kaartverkoop.fcgroningen.nl/scholenactie

Gevonden voorwerpen
In de afgelopen maanden is weer veel blijven liggen op school: jassen, tassen, bekers, bakjes,
handschoenen, sjaals…. Alle gevonden voorwerpen liggen in de hal op de tafel. Mogelijk liggen er zelfs
nog spullen van leerlingen, die al van school af zijn. We willen graag alles opruimen. Na de kerstvakantie
gaan de spullen, die zijn blijven liggen naar de kringloopwinkel!
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
19 dec
25 dec
26 dec
30 dec
07 jan
09 jan
09 jan
13 jan
13 jan
19 jan
19 jan

Benthe
Franci
Alena
Koen
Noami
Cynthia
Ismay
Carlolijn
Yara
Lieske
Aike

gr 2
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

5
6
6
7
7
2
5
2
3

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

We willen iedereen een goede
vakantie toewensen!
Goede kerstdagen, een fijne
afsluiting van het jaar 2019 en
een goed begin van 2010!

