Weekbrief

18 november 2016

Jarigen van de week
De komende week zijn jarig: Youssef uit groep 5, Damien uit groep 8, Kryton uit groep 6 en
Shane uit groep 4.
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 over Jozef, Potifar en de farao, (Genesis 39 t/m 41
en Genesis 44, 45)

PBS
Elke week staat er een PBS afspraak centraal. Komende week worden de
afspraken over net taalgebruik en eerlijkheid aangeboden of herhaald.
Tevens wordt er aandacht besteed aan het netjes eten en drinken.
De onderbouw kinderen moeten de afspraken nog leren en zichzelf eigen
maken. De leerkracht geeft een les over deze afspraak. Ook wordt de
afspraak echt uitgevoerd of door middel van een toneelstukje geoefend.
De kinderen van de midden- en bovenbouw hebben deze afspraak al veel
vaker gehad. Tijdens de les wordt herhaling aangeboden en wordt er
gekeken of er verdieping nodig is.
Elke weekbrief zal de afspraak van komende week genoemd worden. Zo
heeft u de mogelijkheid om uw kind(deren) ook thuis te helpen om zich de
afspraak eigen te maken.

Juf Berber
Wij zijn blij te kunnen melden, dat juf Berber (de intern begeleider) volgende
week weer begint met werken. Zij hoopt in de week van 28 november weer
elke maandag en woensdag aanwezig te zijn.

Sinterklaas
Dinsdag 22 november gaan de groepen 1 t/m 4 naar een theatervoorstelling in de
Nieuwe Kolk. De kinderen mogen weer genieten van een spetterend optreden. Het
vervoer is geregeld. Denkt u aan de stoelverhogers? Op vrijdag 2 december komt
Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. Ook hier kijken wij erg naar uit.
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Ouderraad vergadering
Komende week vindt er weer een ouderraadsvergadering plaats. De ouderraad ondersteunt de leerkrachten met het
opzetten van allerlei activiteiten. Hierbij valt te denken aan het Sinterklaasfeest en de Kerstviering. De ouderraad kan
nog ouders/verzorgers gebruiken. Lijkt u het leuk, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Mediawijsheid
De groepen 5 t/m 8 werken volgende week aan het thema mediawijsheid. De kinderen zullen lessen krijgen hoe zij
met social media moeten omgaan en wat de gevaren kunnen zijn. Ook wij als leerkrachten zijn afgelopen woensdag,
op onze studiedag, hiervan bewust gemaakt. Wist u bijvoorbeeld dat facebook pas mag vanaf de leeftijd van 13
jaar? Wij hopen dat kinderen verschillende inzichten krijgen op het gebied van veilig omgaan met social media.

Afwezigheid leerkrachten
Afgelopen week waren er een aantal leerkrachten afwezig/ziek. COG Drenthe heeft een aantal vaste invallers in
dienst. Daarnaast is het mogelijk om onze eigen leerkrachten extra in te zetten. Hier hebben wij de afgelopen week
al dankbaar gebruik van gemaakt. Door de inzet van onze eigen leerkrachten creëren we rust en continuïteit. We
doen ons best om dit mogelijk te maken bij afwezigheid van leerkrachten.

Ontwikkelingen schooljaar 2016-2017
Dit schooljaar zijn wij ook druk bezig om ons onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van uw kind.
Om voor u inzichtelijk te maken met welke ontwikkelingen wij bezig zijn, zullen wij u via de weekbrief op de hoogte
houden.
In de groepen zijn wij druk bezig de kinderen duidelijk te maken wat zij de komende periode moeten leren. De
doelen zijn voor de kinderen zichtbaar aanwezig in de klas. Doordat de kinderen weten wat er van hen verwacht
wordt, zijn zij gerichter bezig met hun werk.
Ook zetten wij dit jaar extra in op het uitbreiden van de woordenschat van de leerlingen. In de klassen ziet u de
woorden hangen, die deze periode behandeld worden. Kom gerust eens een kijkje nemen.

Agenda
22 november
21 november
23 november
23 november
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Informatieavond groep 6,7 en 8 over verwijzingen
OR vergadering
Leerlingenraad vergadering
MR vergadering
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