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Activiteiten

Jaarthema: Ik en mijn omgeving: natuur en milieu
3

14 jan –
18 jan

Di 15 jan: Lina afwezig
Do 17 jan: Evelien aanwezig
Za 19 jan: Bezoek FC Groningen

4

21 jan –
25 jan

Ma 21 jan: Lina afwezig
Di 22 jan: Studiedag Lina
Wo 23 jan. Start Nationale voorleesdagen “Een huis voor Harry”.
Wo 23 jan: Bezoek NOT team; leerlingen vrij
Vr 25 jan: Nieuwsbrief mee

5

28 jan –
01 feb

Ma 28 jan: Lina afwezig
Do 31 jan: Lina directieoverleg
Do 31 jan: Evelien aanwezig

6

04 feb – Ma 4 feb: Lina afwezig
08 feb
Di 5 feb: studiedag Lina
Wo 6 feb: vergadering ouderraad
Do 7 feb: Oud papier
Do 7 feb: Evelien aanwezig
Vr 8 feb: nieuwsbrief mee

Even bijpraten
De kerstvakantie is voorbij. We zijn alweer een week aan het werk. We hopen, dat iedereen kan terug
kijken op mooie dagen.
In de maand januari beginnen we met het afnemen van de tussentoetsen van Cito. Deze toetsen zijn niet
gebonden aan een methode en landelijk genormeerd. In de groepen 1-2 wordt alleen aan het eind van
groep 2 getoetst. Als er twijfel is over versnellen, wordt er eind groep 1 ook een toets afgenomen. De
toetsen, die afgenomen worden zijn Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters.
De leerkrachten volgen de leerlingen vooral door te observeren aan de hand van de leerlijnen voor
kleuters.
De toetsen, die afgenomen worden in groep 3 t/m 8, zijn:
Drie Minuten Toets (lezen)
groep 3 t/m 8
Begrijpend lezen
groep 4 t/m 8
Spelling
groep 3 t/m 8
Rekenen
groep 3 t/m 8
Het is lastig om precies te plannen wanneer de toetsen afgenomen worden. Vanaf volgende week worden
de toetsen ingepland. Wanneer er veel kinderen ziek zijn, kan het afnemen van toetsen doorgeschoven
worden.
Natuurlijk hebben we ook nog de methode-gebonden toetsen, die afgenomen worden na een hoofdstuk
van rekenen, taal, spelling, geschiedenis, aardrijkskunde. Daarnaast observeren we hoe de kinderen aan
het werk zijn zodat we voldoende gegevens hebben om de rapporten te maken. Op woensdag 13 februari
zijn de kinderen vrij en gaan we werken aan de groepsplannen en rapporten. De oude plannen worden
geëvalueerd en de nieuwe plannen worden gemaakt. De rapporten gaan na de voorjaarsvakantie mee
naar huis: op maandag 25 februari houden we de voortgangsgesprekken en krijgt u het rapport mee naar
huis.
Op woensdag 23 januari zijn alle kinderen vrij. We gaan dan met het hele team naar de Nederlandse
Onderwijstentoonstelling in Utrecht. We willen daar in ieder geval de verschillende rekenmethodes
bekijken omdat we aan het einde van dit schooljaar een nieuwe methode voor rekenen gaan kiezen.

De eerste luizencontrole is ook weer geweest en helaas waren niet alle leerlingen luisvrij. De ouders
hebben een mail ontvangen. Het blijft belangrijk om regelmatig het haar van uw kind(eren) te controleren
op hoofdluis.
Inmiddels heerst er ook weer een griepgolf in Nederland. In de klas is het ook te merken, want er wordt
regelmatig gehoest en geproest. Ook worden kinderen afgemeld omdat ze ziek zijn. Gelukkig zijn alle
leerkrachten nog gezond (hoewel niet iedereen de kerstvakantie gezond doorgekomen is….). We hopen
natuurlijk, dat iedereen gezond blijft. Het invalprobleem is helaas nog steeds erg groot. Er zijn geen
invallers en regelmatig worden er weer groepen naar huis gestuurd op andere scholen. In het afgelopen
jaar hebben wij ook groepen vrij moeten geven omdat er geen invaller beschikbaar was. We hopen
natuurlijk, dat we dit schooljaar geen groepen naar huis hoeven sturen als er een leerkracht ziek is.. Er
is een landelijke staking in het hele onderwijs gepland op vrijdag 15 maart. Mogelijk is de school deze
dag gesloten….
Op de site van Scholengroep Perspectief kunt u het volgende lezen over het tekort aan invallers:

“Problemen met vervanging.
We kampen nog steeds met een tekort aan onderwijspersoneel. In tijden
van ziekte blijkt direct dat er geen tot weinig invalleerkrachten beschikbaar
zijn. Hoewel wij ons uiterste best doen om ongewenste gevolgen
van wetgeving en weinig invalkrachten te voorkomen (zie ook onze
vacature /upload/custom/Vacature_invallers.pdf), kunnen we niet uitsluiten
dat er situaties zullen ontstaan waarin er geen vervanging meer is te
regelen. De school kan dan gedwongen zijn om groepen kinderen naar
huis te sturen. Ouders zullen in voorkomende situaties zo vroeg mogelijk
worden geïnformeerd. “
Oud papier
Op donderdag 3 januari is oud papier opgehaald. We hebben nog geen bericht gekregen voor hoeveel
geld er opgehaald is. Het geld kunnen we gebruiken voor verschillende activiteiten.
Verkeer
Woensdag 9 januari is een ANWB Lightwise controle voor de leerlingen van de
groepen 4 tot en met 8 geweest.
Goed verlicht zijn is van levensbelang. Niet alleen voor automobilisten, maar ook
voor fietsers. Nog veel te vaak gaan fietsers niet goed verlicht door het verkeer en
dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Tijdens de controle is er gekeken of de
verlichting en reflectoren in orde zijn. Daarnaast is er naar overige checkpunten
gekeken: remmen, banden, zadel, stuur, ketting en bel.
Voetbal
Zaterdag 19 januari gaan leerlingen van groep 6-7-8 samen met enkele leerkrachten en ouders naar de
voetbalwedstrijd FC Groningen – Heracles. We hebben vrijkaarten gekregen omdat we meegedaan
hebben met het programma “gezond scoren” in de bovenbouw. Nu maar hopen, dat we mooie doelpunten
zien en Groningen wint!!!
Klap tot klaploop
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Klap tot klaploop, die jaarlijks op 2 e paasdag
gehouden wordt.
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
13 jan
13 jan
16 jan
19 jan
19 jan
31 jan

Carlolijn
Yara
juf Linda
Lieske
Aike
Fleur

gr 1
gr 1
gr 1
gr 3
gr 3

Inschrijven voor de Klap tot klaploop
* Inschrijven voor bambinoloop over 500 meter en voor de prestatielopen over 1 of 2
km is mogelijk tijdens de voorinschrijving van woensdag 2 januari t/m 7 april 2019
via de site www.klaptotklaploop.nl. Betalen gaat via Ideal. De naam van de
basisschool dient vermeld te worden.
* Kosten € 4,00. Bambinolopers betalen € 2,00.
* Voornaam komt op het startnummer te staan. Het startnummer heeft een chip aan
de achterkant voor tijdregistratie.
* Van 8 tot en met 14 april is via de site www.klaptotklaploop.nl inschrijving ook
nog mogelijk. Alleen komt de voornaam dan niet meer op het startnummer te staan.
Wel een chip achterop het startnummer.
* Kosten € 6,00. Bambinolopers betalen €4,00.
* Na-inschrijving voor de bambinoloop kan op zaterdag 20 april 2019 van 10.00 –
14.00 uur in de Rabobank Stadskanaal, Hemendwarsweg 2, 9501 XL Stadskanaal.
* Na-inschrijving voor de 1 en 2 km is slechts beperkt (zolang er nog startnummers
aanwezig zijn) mogelijk.
* Op 2e Paasdag, maandag 22 april, is er geen na-inschrijving meer mogelijk.
* Deelnemers aan de bambinoloop en aan de prestatielopen voor de jeugd over 1 of
2 km kunnen de nog niet afgehaalde startnummers tot 11.00 uur nog ophalen in de
marktkraam op het Diemerplein.
* Deelnemers aan de bambinoloop en aan de prestatielopen voor de jeugd regelen
zelf vervoer van en naar de start in Musselkanaal.
* Startnummer hoeft na afloop van de Klap tot Klaploop niet te worden ingeleverd.
Tijdschema Klap tot Klaploop 22 april 2019
Start 500 meter Rabobank Bambinoloop/Bruining BV t/m 6 jaar 11.00 uur
Start 1000 meter Rabobank/de Jonge Sport Prestatielopen basisscholen *):
* Jongens/ meisjes groep 3+4 11.20 uur
* Jongens/ meisjes groep 5+6 11.40 uur
Start 2000 meter Rabobank/de Jonge Sport Prestatielopen basisscholen *):
* Jongens / meisjes groep 7/8 en VO t/m 15 jaar 12.20 uur
(Alle tijden zijn nog onder voorbehoud)

