Nieuwsbrief

22 september 2017

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: Teyona uit groep 3, Djulio en Ysanne uit groep 5/6b,
Destiny uit groep 1/2, Linkin, Tristan en Taymen uit groep 8
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: (11 t/m 29 september)
We spreken over de weg naar de toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?
We lezen de verhalen uit Trefwoord over de Twaalf verkenners; koning Balak en Bileam (Numeri 13 en 22); Mozes
ziet het beloofde land. (Deuteronomium 34)

PBS
De gouden weken zijn nog in volle gang. Op verschillende manieren wordt er
gewerkt aan het groepsproces. Zo hebben enkele groepen al een groepswerkstuk
gemaakt voor op de trotsmuur. Kom gerust het resultaat bewonderen. De
trotsmuur is boven bij het leerplein van de groepen 5/6.
Donderdag 19 oktober is er een ouderavond, die in het tekenstaat van PBS. De stoploop-praat methode wordt hier o.a. behandeld. De avond begint om 19.30 uur. Wij
nodigen u van harte uit.

Zusje
Kyara uit groep 1/2 heeft een zusje gekregen. Zij heet Dominique. Wij wensen jou en jouw ouders heel veel
geluk toe met elkaar.

Afwezigheid leerkrachten
Afgelopen week heeft Ingrid Kuntz het verdrietige bericht gekregen, dat haar vader plotseling is overleden.
Hierdoor zal zij de komende tijd afwezig zijn. Marjan Geertsema zal deze tijd lesgeven aan groep 5/6a.
Josje Renkema is begonnen met re-integreren. Zij zal de komende tijd op woensdag en donderdag weer
een aantal uren op school aanwezig zijn.
Hanneke Nienhuis breidt haar uren op school verder uit. Zij zal vaker in de groep aanwezig zijn. Hier zal zij
lessen verzorgen aan de hele groep of aan kleine groepen ondersteuning bieden.

Welkom
Tot juf Josje haar adjunct functie weer kan oppakken komt Mirjam van Wijk haar vervangen. Wij heten haar
van harte welkom op onze school. In het onderstaande stukje zal ze zichzelf voorstellen.
Mijn naam is Mirjam van Wijk.
Ik woon in Assen en ben getrouwd met Martin. Samen hebben we drie kinderen in de
basisschoolleeftijd. Ik ben leerkracht op CBS de Vaart in Hoogersmilde en geef daar
twee dagen in de week les aan groep 5/6 (’s ochtends) en 3/4/5 (’s middags). Daarnaast
ben ik dit jaar gestart met de schoolleidersopleiding. In mijn vrije tijd fluit ik graag. Ik
speel dwarsfluit in het combo van gospelkoor Vision en begeleidt twee keer per maand
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de kerkdienst in mijn eigen gemeente. Daarnaast houd ik van wandelen en lezen. Ik heb erg veel zin in deze
nieuwe baan! Elke maandag zal ik op school aanwezig zijn.

Staken
Deze week heeft u een brief ontvangen met betrekking tot de staking op 5 oktober. De reden van de
staking is dat leerkrachten en vakbonden vinden dat in het regeerakkoord extra geld moet worden
vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. De
leerkrachten van onze school doen ook mee. Dit betekent dat op donderdag 5 oktober geen les zal worden
gegeven. Ook zal er geen opvang worden geregeld. U zal zelf opvang moeten regelen voor uw kind(eren).
Wij begrijpen dat dit voor u lastig kan zijn, maar we hopen ook op uw steun en begrip.

Penningmeester
De ouderraad is op zoek naar een nieuwe penningmeester. De penningmeester
zorgt ervoor, dat het geld van de ouderbijdrage geïnt wordt. Ook houdt de
penningmeester bij, welke uitgiften er gedaan worden en of het geld goed
besteed wordt. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden bij de
directie. Mocht u deze taak liever met iemand samen willen doen, dan is dit ook mogelijk.

Afspraken WhatsApp
Ook komend schooljaar willen wij verder gaan met de WhatsAppgroep per klas. De klassenouder zal namens de
leerkracht u voorzien van informatie via dit medium. De WhatsAppgroep is alleen bedoeld voor informatieve
doeleinden. Hieronder valt bijvoorbeeld spoedmededelingen, ouderhulp voor een bepaalde activiteit en korte
mededelingen. Het is niet de bedoeling om via dit medium vragen en opmerkingen te maken over bepaalde
onderwerpen/kinderen. U kunt bij de leerkracht van uw kind of bij de klassenouder aangeven, dat u aan deze
appgroep deel wilt nemen.

Toestemming foto
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in
video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en
video’s geen achternamen van leerlingen. Mocht u wijzigingen willen aanbrengen in uw toestemming, dan
kunt u op het oudergedeelte van de website onder documenten het toestemmingsformulier downloaden
en opnieuw invullen en inleveren bij de leerkracht van uw kind. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s
en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere
ouders/verzorgers foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij
gaan ervan uit dat deze ouders/verzorgers ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op
internet.

Plusklas
Dinsdag 3 oktober begint de plusklas weer. We hebben extra formatie gekregen om de plusklas toch elke week
plaats te kunnen laten vinden. Menke Geertsema en Hilda Klok zullen de plusklas voor hun rekening nemen. De
groepen 5 en 6 zijn van 13.00 tot 14.00 uur aan de beurt. Daarna komen de kinderen uit de groepen 7 en 8. Na de
kerstvakantie wordt gekeken of er ook kinderen uit de groepen 3 en 4 kunnen deelnemen. Dinsdag 26 september
krijgen de deelnemende kinderen een brief mee naar huis.
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Kamp groep 8
Groep 8 gaat woensdag 27 september t/m vrijdag 29 september op kamp. Het is een bewuste keuze om in het begin
van het schooljaar op kamp te gaan, kamp stimuleert het groepsproces. Een super ervaring om de rest van het jaar
plezier van te hebben.

Groepsbesprekingen
Om de ontwikkeling van uw zoon/dochter zo goed mogelijk in de gaten te houden, worden er
groepsbesprekingen gehouden. Tijdens deze gesprekken gaan de leerkrachten in gesprek met onze IB-er,
Berger Geugies. Uit deze bespreking kunnen eventuele acties voortkomen. De eerste groepsbesprekingen
zullen plaatsvinden op maandag 9 en maandag 16 oktober.

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘gruwelijk eng’. Als school nemen
wij als basis het christelijke thema ‘Bibbers in je buik’. Het motto van dit thema is:
‘Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je’. Tijdens deze week zijn er verschillende
activiteiten bedacht, zoals het groepsdoorbrekend voorlezen van een boek tijdens
het eten en drinken. Ook willen wij u als ouder/verzorger uitnodigen om een keer in de klas te komen voor
te lezen. U kunt zich intekenen via een lijst, die naast de deur van het klaslokaal komt te hangen.
De afsluiting wordt op vrijdag 13 oktober gehouden. Elke groep laat een presentie zien. Er is dit jaar
besloten om de afsluitingen in twee groepen plaats te laten vinden. Hierdoor is er meer aandacht voor de
kinderen die iets presenteren. U bent van harte uitgenodigd op de volgende tijden:
9.00 - 9.45 uur
Groep 1/2a, 3, 5/6a en 7
10.45-11.30
Groep 1/2b, 4, 5/6b en 8

Korte mededelingen
1. Sinds kort is er een niet-commercieel ouderinitiatief vanuit Rolde. Zij organiseren activiteiten voor
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (vermoeden van) meer-of hoogbegaafdheid en hun
ouders/verzorgers. Voor kinderen t/m 12 jaar uit de ruime omgeving van Rolde. Het doel is het bevorderen
van peercontact, er zijn geen kosten aan verbonden (evt. onkosten). De eerstvolgende activiteit is op 23
september om 13 uur. U kunt zich aanmelden via Facebook bij de volgende groep: Peers Rolde e.o. of
vraag informatie aan via: peersroldeeo@outlook.com
2. Op 7 oktober aanstaande organiseert winkeliersvereniging Kloosterveste voor de derde keer de
Kloosterveste Run. Een run voor kinderen en volwassenen, met afstanden van 500, 1000 en 1500m en
vanaf 16 jaar 5km en 10 km gesplitst in mannen en vrouwen. Een sportieve uitdaging voor jong en oud!
Kinderen kunnen gratis deelnemen aan dit evenement. Mensen kunnen zich eenvoudig aanmelden via
www.klooastervesterun.nl

Agenda
27 sept. t/m 29 sept.
4 oktober
6 oktober
9 oktober
13 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
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