Nieuwsbrief

6 oktober 2017

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: Miguel en Daniël uit groep 8, Jesse en Mieke uit groep
5/6 en Milan uit groep 3.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Samen Leven (2 t/m 13 oktober)
We spreken over leven in een land met verschillende culturen en over mensen met een verschillende achtergrond.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Jozua die spionnen stuurt naar Jericho; De twaalf stammen die de Jordaan,
de grens, oversteken; In/bij de rivier leggen ze symbolisch twaalf stenen neer; Jericho die ingenomen wordt met hulp
van Rachab en over de dood van Jozua (Jozua 2, 3, 5 en 24)

PBS
Groep 5/6 heeft de extra lessen van YouCount2 afgerond. De kinderen en leerkrachten hebben extra handvatten
gekregen om samen een nieuwe groep te vormen. Ook heeft de medewerker van Yorneo verschillende observaties
gedaan in de groepen. Deze observaties worden binnenkort met de leerkrachten besproken. Vanuit deze gesprekken
wordt er gekeken of er nog eventuele vervolgstappen gemaakt moeten worden.

Schoolontwikkeling
Als school vinden wij het belangrijk, dat kinderen zich zo optimaal mogelijk en op hun eigen niveau kunnen
ontwikkelen. Toch hebben wij onszelf een ambitieniveau gesteld. We streven er naar om op de Cito-toetsen
minimaal het landelijk gemiddelde te behalen. Om de kinderen zo goed mogelijk in beeld te hebben, en hen zo goed
mogelijk te kunnen laten ontwikkelen, houden alle leerkrachten een logboek bij. Hierin staat vermeld of een kind
extra hulp en ondersteuning nodig heeft. Daarnaast wordt ook beschreven wanneer en hoe wij deze hulp gaan
aanbieden. De analyses van de methodetoetsen en Cito-toetsen worden tevens hierin verwerkt. Dit logboek houden
wij van alle zaakvakken en van de PBS/sociale vaardighedenlessen bij. Zo hebben wij een compleet en overzichtelijk
overzicht.

Kindcentrum
Op 1 januari 2018 zullen de peuterspeelzalen verdwijnen. De ontwikkeling van de peuters zal onder de
verantwoordelijkheid komen van de schoolbesturen. De peuteropvang op onze MFA zal gezamenlijk worden
aangeboden door COG Drenthe Kinderopvang en Plateau Kindcentra. Alleen de administratie en contractzaken
hiervan zullen worden verzorgd door COG Drenthe Kinderopvang. Voor administratieve of contractuele vragen kunt
u zich daarom richten tot COG Drenthe Kinderopvang. Voor alle overige vragen kunt u terecht bij één van beide
schooldirecties.

Excellentietraject
De afgelopen twee jaar hebben de leerkrachten verschillende
teamscholingen gevolgd met als thema: eigenaarschap bij kinderen. Dit
traject hebben wij succesvol afgesloten. Dit traject was onderdeel van het
excellentie traject Drenthe. Als bewijs van deelname hebben wij een mooi
bordje in ontvangst mogen nemen. Er zal gezocht worden naar een goede
plek om deze op te hangen.
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Penningmeester
Wij zijn blij te kunnen melden, dat er twee nieuwe penningmeesters zijn gevonden. Mevrouw A. De Groot en
mevrouw R. Van der Heide zullen deze taak gezamenlijk op zich nemen. Het innen van de ouderbijdrage zal op
dezelfde manier plaatsvinden als afgelopen schooljaar. Dit betekent dat in vier termijnen de ouderbijdrage betaald
wordt. Het eerste incasso moment is inmiddels geweest.

Spreekuur
Dinsdag 17 oktober vindt het eerste spreekuur plaats. Dit spreekuur is bedoeld om informatie met de leerkracht te
delen of om op de hoogte gebracht te worden van de vorderingen van uw zoon/dochter. Het spreekuur is niet
verplicht. Ook de leerkracht kan u inplannen, om de voorderingen met u te bespreken. Maandag 9 oktober wordt de
gespreksronde om 16.00 uur opengezet. U kunt zich intekenen tot donderdag 12 september. De gesprekken worden
deze dag om 16.00 uur gesloten. U krijgt een bevestiging per mail toegestuurd.

Open Dag
Op woensdag 18 oktober houden de COG scholen een open dag. U bent van harte
welkom om van 8.30 tot 12.00 uur bij ons te komen kijken. Kent u ouders die op zoek
zijn naar een school, wilt u hen dan op deze open dag attenderen? Wij maken dan
ook de winnaar van de kleurplatenactie bekend. De winnaar krijgt een Intertoysbon
ter waarde van 20 euro. Komende week krijgen de kinderen op school uitleg over
deze wedstrijd.

Ouderkindworkshop
Op 20 oktober vindt er vanaf 13.00 uur weer een ouderkindworkshop plaats voor de
groepen 5/6. U kunt samen met uw zoon/dochter verschillende herfstdecoraties
maken in het technieklokaal. Dit onder begeleiding van onze conciërge Rudolf Bos.
Vanaf dinsdag 10 oktober hangt de intekenlijst bij de ingang op het whiteboard. Er
kunnen zes ouders en kinderen meedoen.

Schoolfruit
Ook dit schooljaar gaan wij weer meedoen met schoolfruit. Vanaf week 46, de week van 13 november zullen de
kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag weer een stuk groente of fruit krijgen. Het dan niet nodig om extra fruit
mee te geven. Drinken moeten de kinderen wel meenemen. Wij ontvangen tot week 16 weer schoolfruit.

TaalklAssen
Afgelopen schooljaar zijn wij geëindigd met 45 kinderen in de
TaalklAssen. Veel kinderen hadden zich zo goed ontwikkeld, dat zij terug
konden naar de reguliere scholen. Op dit moment zitten er 24 kinderen in
de TaalklAssen. In januari en juni wordt er gekeken of er kinderen terug
kunnen naar het reguliere onderwijs.

Stagiaires
Met het tekort aan leerkrachten is het van belang dat de studenten die
wel op de Pabo zitten een plek hebben om stage te lopen. Daarom hebben wij ons aangemeld als opleidingsschool
voor studenten. Dit houdt in, dat wij de studenten extra begeleiden en dat wij de mogelijkheid bieden om een
onderzoek bij ons plaats te laten vinden. Afgelopen week zijn de stagiaires begonnen.

Onderzoek
Robin Parenguan, de leerkracht van groep 7, is dit schooljaar ook met een onderzoek bezig bij ons op school. Zijn
onderzoek gaat over woordenschat. Hij hoopt antwoord te krijgen op o.a. de volgende vragen: Hoe veel nieuwe
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woorden kunnen kinderen zich per periode eigen maken? Hoe maken kinderen nieuwe woorden zich eigen? Zodra
de uitkomst van het onderzoek duidelijk is, zullen wij deze bekend maken.

Telefoonnummer en mailadres
Mocht u een nieuw telefoonnummer of mailadres hebben gekregen, wilt u deze dan kenbaar maken bij de leerkracht
van uw kind? U kunt ook een mailtje sturen naar delichtbaak@cogdrenthe.nl. Mocht er iets aan de hand zijn, dan
kunnen wij u goed bereiken.

Korte mededelingen
1. Op 8 november is er een informatieavond van leerplein.nu over dyslexie. Deze bijeenkomst vindt plaats in
het MFA Schakelveld in Assen. Deze avond kost vijf euro per persoon. Zie voor meer informatie de flyer
onder documenten in mijn school.

Een impressie van de afgelopen periode
Opening kinderboekenweek

Stakende
leerkrachten

Heerlijk spelen in de zandbak.

Bezig met het thema Sport en
Ontspanning.

Agenda
9 oktober
13 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
23 t/m 27 oktober
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