Nieuwsbrief

3 november 2017

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: Guilliano uit groep 3, Naomi uit groep 4, Roan uit
groep 5/6 en Justin uit groep 8.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Helden (16 oktober t/m 10 november)
Superman en Supervrouw, ze spreken tot de verbeelding. Ze kunnen dingen die gewone mensen niet kunnen en ze
durven wat niemand anders durft. Helden zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd zijn. Ook in de Bijbel komen
we ze tegen. De komende weken zullen de verhalen gaan over “de held” Gideon (Rechters 6-8). Hij krijgt van God de
opdracht om zijn volk te redden. Dat vindt hij heel erg spannend, maar God helpt hem. In de Bijbelverhalen die zullen
worden verteld is de boodschap duidelijk: de toekomst win je niet met spierballen maar met vertrouwen en geloof.

Welkom
Afgelopen week is Eva gestart in groep 5/6b en Hakan in groep 1/2. Wij wensen jullie heel veel ontwikkelplezier toe
bij ons op school!

PBS
De komende weken werken we in het bijzonder aan goed gedrag op het leerplein. Op het leerplein mogen kinderen
werken als ze toestemming van de leerkracht hebben. Ze mogen daar zelfstandig of in tweetallen aan een taak
werken. Samenwerktaken maken de kinderen in fluisterend overleg. Na afloop van de taak moeten de kinderen
ervoor zorgen dat hun werkplek netjes wordt achtergelaten. Deze afspraken zullen in de klas worden besproken en
geoefend.

Schoolontwikkeling
Dit schooljaar willen we het vignet “Gezonde School” behalen op het gebied van bewegen en
sport. Daarvoor moeten we aan verschillende eisen voldoen. Hierbij is te denken aan het
gebruik maken van een methode tijdens de gymlessen, het gebruik maken van
sportverenigingen in de buurt, het ondersteunen van kinderen die moeite hebben op het
motorische vlak en een goed beleid voeren ten aanzien van bewegen en sport op school. Rond
mei/juni hopen we aan alle eisen te voldoen en zullen we het vignet gaan aanvragen. Een
zichtbare verandering op het gebeid van bewegen en sport is het lopen van de Daily Mile. Zo
zullen er de komende maanden nog meer zichtbare en minder zichtbare veranderingen
worden doorgevoerd om dit vignet te behalen.

Schoolgids
De schoolgids van komend schooljaar is klaar! Deze is te vinden op de site onder het kopje ‘Onze school.’ Dit keer
bestaat de schoolgids uit twee delen; het algemene en het praktische gedeelte. Mocht u de schoolgids liever op
papier willen hebben, dan kunt u deze bij de directie ophalen.

Ouder-kind workshop groep 1/2
Donderdag 9 november wordt er een ouder-kind workshop georganiseerd rondom het thema licht. Dit keer is het
voor de ouders en kinderen van de groepen 1/2. Er zijn 6 ouder-kind plaatsen beschikbaar. Als u belangstelling heeft,
dan kunt u zich intekenen middels het intekenformulier die hangt in de hal bij de groepen 1/2.
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Lampionnenshow
Donderdagavond 9 november mag u weer genieten van alle mooie
lampionnen die de leerlingen hebben gemaakt. Vanaf 17.30 uur tot 18.30
zijn alle ouders, broers, zussen opa’s en oma’s van harte welkom! Net als
vorig jaar start de sfeervolle tocht bij de ingang van het Piratenschip en gaat
van de peuterspeelzaal, via het taaltheater langs de benedenverdieping.
Daarna kunt u via de hoofdingang de MFA weer verlaten. Wij vragen een
ieder, voor de veiligheid, zich aan de looproute te houden. De volledige uitnodiging is te lezen op het
ouderportaal onder het kopje documenten.
Om alle lampionnen goed tot hun recht te laten komen, willen wij vragen of u zoon/dochter hun
lampionstokje mee kunnen nemen. Het is raadzaam om de naam van uw zoon/dochter op het stokje te
plakken. Het inleveren kan tot donderdag 9 november, 15.15 uur.

Continurooster 7 november (herinnering)
Op dinsdag 7 november is er een continurooster van toepassing. De kinderen blijven deze dag tot 14.00 uur op
school. Zij zullen dus bij ons lunchen. De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen. Wij hebben Pinokkio van
het continurooster op de hoogte gebracht. Normaal zijn de kinderen van groep 1 op dinsdagmiddag vrij. Deze dag
zullen ook de kinderen van groep 1 op school blijven tot 14.00 uur.

Ouderraad
Dinsdag 31 oktober hebben wij als ouderraad weer vergaderd. Het was fijn om te zien hoeveel activiteitenlijsten er
zijn ingeleverd. Dank jullie wel daarvoor! Het inleveren van deze lijsten is nog steeds mogelijk. Daarnaast hebben wij
de feesten Sinterklaas en Kerst besproken. In samenwerking met het team hopen wij mooie vieringen neer te
kunnen zetten. Verdere informatie, over de feesten, zult u van de leerkrachten ontvangen.

Ouderenquête passend onderwijs
Voor de zomervakantie hebben 1236 ouders/verzorgers van leerlingen op basisscholen en speciale (basis)scholen in
Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo deelgenomen aan een ouderpeiling passend onderwijs. Op het
ouderportaal onder het kopje documenten vindt u de volledige brief van het samenwerkingsverband. Tevens is het
volledige onderzoeksrapport te vinden op de website van het samenwerkingsverband.
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/media/pdf/Ouderpeiling-SWV2201PO-2017.pdf

Korte mededelingen
1. Helaas verloopt de organisatie van het populaire schoolvoetbaltoernooi dit schooljaar niet zoals
anders. Het organiseren van dit grote toernooi valt buiten de verantwoordelijkheid van de scholen.
Er is dit schooljaar echter onduidelijkheid wie het toernooi zou organiseren. Wij hopen dat dit
toernooi in maart toch nog plaats gaat vinden.
2. Op 4 november vindt de Kraammarkt in het Wilhelminaziekenhuis plaats.

Agenda
7 november
9 november
9 november
17 november
17 november
20 november
23 november
27 november
27 november
30 november
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Continurooster, kinderen tot 14.00 uur naar school
13.00 uur ouder-kindworkshop 1/2
18.30-19.30 lampionnenshow
Weeksluiting groep 8
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Spreekuur
OR en MR vergadering
Continurooster tot 14.00 uur
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