Weekbrief

10 november 2016

Jarigen van de week
De komende week zijn jarig: Roan uit groep 4, Justin uit groep 7 en Amani uit groep 8
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Verbinden (14 november t/m 2 december)
We spreken met de kinderen over: wat mensen met elkaar bindt en wat de kracht van een
samenleving is. Tevens wordt er gesproken over verdeeldheid en broederschap.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Jozef en zijn broers en Jozef, Potifar en de farao, (Genesis 39 t/m 41 en
Genesis 44, 45)

Gezinsuitbreiding
Wij willen Joël uit groep 5 van harte feliciteren met de geboorte van zijn broertje. Tevens willen wij Joëls ouders
feliciteren met de geboorte van hun zoon Jayvano. Wij wensen jullie veel geluk toe.

Plusklas
Maandag 14 november start juf Lianne met de plusklas. Van 8.50 tot 10 uur voor een
aantal kinderen uit groep 5 en 6 en van 10.35 tot 11.45 uur voor een aantal kinderen uit
groep 7 en 8. Deze kinderen hebben vandaag een brief mee naar huis gekregen. Elk half
jaar wordt de plusklas geëvalueerd. Er wordt gekeken of er nieuwe kinderen bij komen of
dat het misschien toch te moeilijk is voor een aantal kinderen. Ook wordt er gekeken om
de plusklas voor de groepen 3 en 4 mogelijk te maken.
In de plusklas wordt er over verschillende onderwerpen en thema’s gewerkt. Niet alleen
de extra uitdaging, maar ook het samenwerken staat centraal. Juf Lianne hoopt op een
leerzame en prettige tijd met de plusklaskinderen.

Ontruimingsoefening
Afgelopen week vond de ontruimingsoefening plaats. Alle kinderen en alle volwassenen
stonden in een paar minuten allemaal veilig buiten bij het hek. De BHV-ers zullen de
oefening nog evalueren, maar zo op het eerste gezicht is alles goed verlopen.

Geluidsinstallatie
Afgelopen week hebben wij een nieuwe geluidsinstallatie besteld en ook al ontvangen.
Komende week wordt er gekeken hoe alles werkt en krijgen de leerkrachten een les in
geluidstechniek.

Weekopening
Groep 1/2a zou maandag 21 november de weekopening hebben. Voor kleuters is het fijn om langer dan een week
de tijd te hebben om te oefenen. Dit houdt in dat er nog 1 weekopening komt te vervallen. De vervallen
weekopeningen zullen verderop in het schooljaar terugkomen.

Informatieavond voor de groepen 6,7 en 8
Dinsdag 22 november om 19.30 uur zal er een informatieavond plaatsvinden over de manier van verwijzen naar het
voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond krijgt u te horen hoe de leerkracht tot een advies voor het
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vervolgonderwijs komt en welke stappen de school en u als ouders (moeten) nemen. U kunt zich voor deze avond
opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Voorleeskampioen
De bovenbouwgroepen hebben voorrondes gehouden voor de voorleeskampioen wedstrijd. Justin uit groep 7 heeft
gewonnen. Hij zal onze school vertegenwoordigen tijdens de ronde van Assen. De datum is nog niet bekend. Justin
van harte gefeliciteerd!

Schoolfruit
Woensdag zijn wij begonnen met schoolfruit. Deze week zijn wij verwend met
een appel, een peer en morgen krijgen wij ananas. De kinderen hebben er al
heerlijk van gegeten.

Studiedag 16 november
Woensdag 16 november zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten krijgen
nogmaals training op het gebied van ICT. De geleerde vaardigheden van de afgelopen keer zijn al in praktijk
gebracht. Zo heeft groep 6 een Kahoot! quiz over voedsel gedaan en groep 5 kan via een QR-code bij extra
opdrachten van rekenen komen. Aankomende woensdag hopen wij ons nog meer vaardigheden eigen te maken.
De middag zal wederom in het teken staan van eigenaarschap. Hoe kunnen wij kinderen nog beter eigenaar laten
worden van hun eigen leerproces.

De waarde cheque
Woensdag 9 november hebben wij de waarde cheque van de Jumbo in ontvangst
mogen nemen. Wij hebben het mooie bedrag van 497,19 euro mogen ontvangen. Dit
bedrag zal besteed worden aan buitenspeelmateriaal.
De leerlingenraad zal de cheque in alle groepen laten zien en daarna wordt hij op de
trotsmuur opgehangen. Kom gerust boven op het leerplein van groep 5/6 een kijkje
nemen.

Wethouder op school
Het was deze week, de week van respect. In dit kader zal de wethouder van onderwijs, M. Hoogeveen vrijdag op
bezoek komen. De wethouder gaat in gesprek met de bovenbouwgroep van de taalklas. Gelukkig kan meneer
Hassan, voor de meeste kinderen, helpen bij het vertalen.

Bloembollenactie
Beste ouders/verzorgers,
Dankzij Maatschap Joling hebben wij weer een fantastische bloembollen actie kunnen houden. De kinderen gingen
enthousiast verkopen. De bloembollenactie heeft ons een bedrag van ruim € 1600,00 opgeleverd. We kunnen
daardoor weer leuke dingen voor de kinderen organiseren. Wat we ermee gaan doen, dat wordt op een later tijdstip
bekend gemaakt. Alle kinderen krijgen voor hun inzet voor in de groep een beloning. Namens de kinderen en ons
willen wij u hartelijk danken.
De Ouderraad.

Agenda
10 november
16 november
22 november
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