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Activiteiten

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

14 jan: Studiemiddag team Begrijpend Lezen; Schooltijden aangepast.
14 jan: Open huis Ubbo Emmius Maarsdreef
16 jan: directieoverleg; Lina afwezig
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20 jan –
24 jan

21 jan: Lina afwezig
22 jan: Start voorleesdagen
22 jan: Open huis Ubbo Emmius
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27 jan –
31 jan

28 jan: Lina afwezig
29 jan: vergadering ouderraad 8.30 uur
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03 feb – 03 feb:
07 feb
04 feb:
06 feb:
07 feb:

Lina afwezig
Soroptimist filmfestival groep 5 t/m 8
Ophalen oud papier
Studiedag Lianne

Even bijpraten
Allereerst voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen, dat iedereen kan terugkijken
op een goede vakantie en dat 2020 voor iedereen een mooi jaar wordt!
In de voorlaatste schoolweek van december hebben we een kerstmarkt gehouden. We kunnen met een
heel goed gevoel terugkijken op deze avond. Fijn, dat u bij ons op de kerstmarkt geweest bent en bedankt
voor alle hulp! Voor de kerstmarkt hadden we onkosten gemaakt en als we deze bedragen aftrekken van
de opbrengst van de kerstmarkt, houden we netto € 515,55 over! Dat is toch geweldig?! Dit geld wordt
gebruikt voor activiteiten voor de kinderen.
Na een decembermaand met veel feesten, zijn we aangekomen in de maand januari met veel toetsen.
Vanaf groep 3 gaan we beginnen met de cito-toetsen:
 Drie Minuten Toets
 Woordenschat
 Rekenen
 Spelling
 Begrijpend lezen (vanaf eind groep 3)
Deze toetsen zijn niet methode-gebonden en zijn landelijke genormeerd. Hoewel het een momentopname
is, worden de gegevens wel gebruikt bij de verantwoording van de tussentijdse opbrengsten. In de
rapporten zullen we aangeven, hoe de toetsen gemaakt zijn. Tijdens de oudergesprekken zullen we
hierover met u praten.
Het jaar 2020 wordt een speciaal jaar voor onze school. In de laatste week van juni gaan we het 100jarig bestaan van de school vieren. We zijn bezig om voor deze week een speciaal programma te maken
passend bij het jubileum van de school. Als afsluiting wordt op zaterdag 27 juni een reünie georganiseerd
voor oud-leerlingen en –leerkrachten.
Daarna breekt de laatste week van het schooljaar aan en gaan we afscheid nemen van de leerlingen van
groep 8. Maar we gaan die week ook afscheid nemen van Dieta als groepsleerkracht van onze school.
Dieta heeft besloten om na de zomervakantie te stoppen met het werk als leerkracht in het basisonderwijs
en we gaan op donderdag 2 juli Dieta in het zonnetje zetten en afscheid nemen. Deze dag zal ook een
speciale dag worden en in de loop van de komende maanden zullen we u hierover informeren. Door het
vertrek van Dieta zal er dus een vacature ontstaan op onze school. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen rondom deze vacature.

Studiemiddag begrijpend lezen
Het is al een keer genoemd in een nieuwsbrief en u heeft hierover al een aparte mail ontvangen.
Dinsdagmiddag 14 januari, morgen dus, hebben wij een studiemiddag over begrijpend lezen, samen met
het team van het Mozaïek.
Deze middag begint om kwart over twee. Groep 1-2 is op de dinsdagmiddag gewoon om twaalf uur vrij.
Met de andere kinderen willen we om kwart voor twaalf een broodje eten en daarna gaan we naar
buiten. Van half één tot half twee geven we nog les in de klassen en om half twee zijn alle andere
kinderen dan ook vrij. Wij kunnen nog even opruimen, nakijken en voorbereiden en gaan daarna naar
het Mozaïek voor de studiemiddag. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen dus een broodje en drinken
mee voor de middagpauze! Overblijven is deze middag gratis!
Op donderdag 23 april willen we dezelfde dagindeling aanhouden omdat we dan weer een studiemiddag
hebben! De derde studiemiddag is op een woensdag en dan hoeven de schooltijden niet aangepast te
worden.
Staking onderwijs
Op 30 en 31 januari staan weer stakingsdagen in de onderwijs gepland. Leerkrachten in het
basisonderwijs krijgen een loonsverhoging en een eenmalige uitkering. Maar dit is niet een structurele
oplossing voor de problemen in het basisonderwijs. Veel scholen hebben erg grote groepen en invallers
zijn bijna niet te krijgen. Wij merken ‘gelukkig’ nog niet zoveel van deze problemen, maar dat in de
toekomst ook in onze regio de problemen groter worden met het vinden van leerkrachten lijkt
onvermijdbaar. Wij willen solidair zijn aan onze collega’s op andere scholen. Op dit moment is nog niet
bekend, of de school beide of één dag gesloten is. Op het directieoverleg van 16 januari zal hierover
gesproken worden. En zo gauw er meer bekend is over deze dagen, wordt u geïnformeerd.
Vervanging
En over vervanging gesproken… Meestal proberen we de vervanging intern te regelen als één van de
leerkrachten afwezig is. Maar dit lukt niet altijd. Bij de gezinsklas op de donderdagochtend is steeds een
leerkracht aanwezig. De vervanging wordt soms intern geregeld of er wordt door Joost van de gezinsklas
geregeld. Afgelopen vrijdagochtend was Linda met groep 8 naar het Ubbo. Voor groep 7 was gelukkig
een leerkracht beschikbaar als invaller. Vandaag is Liesbeth een deel van de dag afwezig. Lina neemt
vanochtend nog een deel van de vervanging over. Vanmiddag komt Ben. Hij heeft in de afgelopen jaren
ook ingevallen op school en gaat
Aanstaande donderdag hebben we veel vervanging nodig, wat niet intern geregeld kan worden. Cécile
gaat naar de gezinsklas en Joost regelt de vervanging voor groep 1-2 in de ochtend. Dieta is deze dag
afwezig en zal worden vervangen door een invalleerkracht, juf Wendy. Ook Lina is deze dag afwezig. In
groep 5-7 geeft juf Jacqueline les.
BHV
Afgelopen woensdag, 8 januari, hebben de leerkrachten weer hun jaarlijkse BHV-cursus gevolgd. Tijdens
deze middagen wordt aandacht besteed aan het verbinden van wonden, reanimatie en blussen van
branden. Deze middag kwamen ook andere onderwerpen aan de orde. Eén van deze onderwerpen was
hoe te handelen als een leerkracht onwel wordt in de klas. Eén van de andere leerkrachten moet dan uit
de groep gehaald worden en dit moet ook bekend zijn bij de kinderen. Gelukkig hebben we geen van
allen ooit zo’n situatie meegemaakt, maar we hebben wel besloten, dat we dit binnenkort in de groep
met de kinderen willen bespreken (waarschijnlijk in combinatie met de kanjertraining).
Timmerhulp gezocht
Vrijdagmiddag 17 januari gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 een vogelhuisje timmeren.
We willen de huisjes in de boom op het plein hangen en hopen, dat er vogels hun nest in
gaan maken zodat we in het voorjaar geen last van de rupsen krijgen.
De opa van Robert en Marijke heeft dit voorbereid en voor alle kinderen een pakketje met
voor-gezaagde plankjes gemaakt. Hij komt deze middag ook helpen! Maar het zou fijn zijn
als meer volwassenen kunnen helpen, zodat alle kinderen door kunnen werken, de huisjes
goed in elkaar gezet worden en er voldoende hulp is! Helpt u mee?! Dit mag een vader of
moeder zijn, maar ook een opa, oma, buurman mag ook komen! Wilt u het doorgeven
aan Lina (mag wel via de mail: directie.verbindingsweg@sgperspectief.nl)? Geeft u uw zoon/dochter deze
middag weer een hamer mee?

Andere schooltijden
Op dinsdagavond 11 februari verzorgt Yoeri Sijl een ouderavond bij ons op school over andere
schooltijden. 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. Er wordt deze
avond geen beslissing genomen! Een vervolgstap kan zijn, dat een werkgroep, bestaande uit leerkrachten
en ouders, enkele scholen gaan bezoeken, die werken met andere schooltijden (continue-rooster, vijf
gelijke dagen model) dan het traditionele model en daar vragen gaan stellen. Nadat alle informatie
verzameld en gedeeld is, zal een stemmingsronde volgen.
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 2 januari! Fijn, dat ook in de kerstvakantie het oud papier
opgehaald is! Twee moeders zijn deze middag op stap geweest! Op donderdag 6 februari
wordt het oud papier weer opgehaald. We merken, evenals de andere scholen en
instanties, dat de prijs van het oud papier enorm gedaald is. Dat is jammer omdat we dit
geld gebruiken voor verschillende activiteiten. Er wordt vanuit de scholen in Musselkanaal
contact opgenomen met de gemeente over het ophalen van oud-papier.
Sport- en speldag
Vrijdag 14 februari staat de jaarlijkse sport- en speldag gepland in de Veenhorst. De organisatie is druk
bezig met de voorbereidingen. Dit jaar vindt er een kleine wijziging plaats in de starttijden.
Er zijn drie rondes:
Groep 1, 2 en 3:
09.00 uur – 10.30 uur (niet voor 8.45 uur aanwezig)
Groep 4, 5 en 6:
11.15 uur – 12.45 uur (niet voor 11.00 uur aanwezig)
Groep 7 en 8:
13.45 uur – 15.15 uur (niet voor 13.30 uur aanwezig)
Voor deze dag zoeken we net als andere jaren ouders die met de verschillende groepen mee willen lopen
en willen begeleiden.
De groepen 1, 2 en 3 worden opgesplitst in 4 groepen. Hiervoor zoeken we per groepje het liefst twee
begeleiders. Opgave mag bij Cecile.
De groep 4, 5 en 6 worden ook opgesplitst in 4 groepen. Hiervoor zoeken we per groepje een begeleider.
Opgave mag bij Linda.
Groep 7 en 8 wordt samen 1 groep op de middag. Hiervoor zoeken we ook een ouder. Opgave mag bij
Linda.
In verband met de wisselingen in de kleedkamers moeten de kinderen niet vroeger komen. Een kwartier
voor aanvang is ruimschoots op tijd!!
Er wordt deze dag geen les gegeven op school. De kinderen worden dus alleen op de
aangegeven tijd in de Veenhorst verwacht. De leerkrachten zijn daar aanwezig om de kinderen op
te vangen.
Het is verstandig om de kinderen zoveel mogelijk in sportkleding naar de sporthal te laten komen, de
gymschoenen kunnen in de kleedkamer aangedaan worden. Het is verstandig om de kinderen een eigen
tas mee te geven, waarin de schoenen bewaard kunnen worden. Er wordt gegymd op gymschoenen of
blote voeten en in sportkleding. Geef geen waardevolle spullen mee!!!
- Er is een EHBO-post aanwezig.
- Publiek is van harte welkom.
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

Carolijn
Yara
juf Linda
Lieske
Aike
Fleur

gr 2
gr 5
gr 2
gr 3
gr 4

