Weekbrief

17 februari 2017

Jarigen van de week
In de vakantie zijn jarig: J.J. uit groep 7, Joël en Elena uit groep 5, Sinan uit groep 6 en
Rashmitha uit groep 1/2. In de week na de vakantie zijn jarig: Daan uit groep 7, Yaël uit
groep 8, Amos uit groep 1/2 en Jazzlynn uit groep 4.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Zoeken en vinden ( 13 februari t/m 10 maart)
We spreken met de kinderen over verliezen en zoeken. Over weglopen en terugkeren en over blij zijn als alles weer
compleet is.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over het verloren muntje; het zoekgeraakte schaap en de weggelopen zoon.
(Lucas 15)

PBS
In de week na de vakantie staan de afspraken, die te maken hebben met het lopen op de trap en in de gangen
nogmaals centraal. Dit heeft te maken met het uitproberen van de nieuwe inloop.

Verhuizen
In de voorjaarsvakantie gaat Sven uit groep 1/2 verhuizen. Hij start na de voorjaarsvakantie op een andere school.
Sven, wij wensen jou en je familie veel plezier op jullie nieuwe plek en op de nieuwe school.

Ziekte onder het personeel
Helaas zijn er nog steeds twee leerkrachten ziek thuis. Het is nog niet duidelijk wanneer Hanneke Nienhuis weer les
kan geven aan groep 1/2a. Gelukkig kunnen beide invallers nog langer blijven. Dit betekent, dat de huidige verdeling
van leerkrachten gehandhaafd blijft.
Ook kunnen wij nog geen duidelijkheid geven over de terugkeer van Berber
Geugies, de intern begeleider.

Rapport
Afgelopen donderdag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen.
We vinden het belangrijk, dat het rapport een uitgebreid beeld geeft van de
gehele ontwikkeling. Vandaar dat er verschillende documenten in het rapport
verzameld zijn. De verdere uitleg kunt u lezen in het voorwoord.
De prachtige voorkant is gemaakt door Arnold Horinga. Dit is de oom van Remko
en Jaron. Wij willen hem ook via deze weg hartelijk bedanken!
Op de voorkant komen weer de pasfoto’s van de schoolfotograaf. Sommige
kinderen hebben al een aantal foto’s op hun oude voorkant. Tijdens het
voortgangsgesprek krijgt u dit blad terug van de leerkracht. Zou u voor ons de
fotootjes willen overzetten? Alvast bedankt.

Voortgangsgesprekken
Na de vakantie vinden de voortgangsgesprekken plaats. U krijgt vandaag, vrijdag 17 februari, de uitnodiging via de
mail toegestuurd.
Het rapport is de leidraad voor het gesprek. Daarom vragen wij u het rapport tijdens het gesprek mee te nemen naar
school. Tevens vinden wij het belangrijk, dat de kinderen vanaf groep 3 bij het gesprek aanwezig zijn. Zodat de
kinderen betrokken worden bij hun ontwikkeling.
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Verwijsgesprekken
Voor 15 maart moeten de kinderen van groep 8 aangemeld zijn bij een school voor het voortgezet onderwijs. Om
samen met de ouders/verzorgers tot een goed advies te komen, zullen deze gesprekken 20 minuten duren. De
rapportgesprekken worden gecombineerd met het verwijzingsgesprek.

Plusklas
Momenteel werken de kinderen van de plusklas aan hun zelfgekozen onderwerp namelijk de Tweede Wereldoorlog.
Zij zoeken informatie op hun tablet en verwerken dat in een mini-werkstuk. Wanneer iedereen klaar is, gaan de
kinderen elkaar vertellen wat we hebben geleerd. Maandag 6 maart ga ik ook beginnen met een plusklasgroepje uit
de groepen 3 en 4. De desbetreffende ouders/verzorgers krijgen na de voorjaarsvakantie een brief van mij. Met
vriendelijke groeten Lianne Beuving.

Bloembollenactie
Afgelopen periode is er nog steeds geld blijven binnen komen voor de bloembollenactie. In totaal is er 1703,60 euro
opgehaald. Wij willen iedereen hier nogmaals hartelijk voor bedanken. De leerkrachten zijn in overleg met de
ouderraad over de besteding van dit bedrag.

Sportclinic
Deze week hebben verschillende groepen badminton les gekregen
van o.a. de vader van Jesse en Milan van badmintonvereniging BC
Assen. De kinderen maar ook de docenten van BC Assen waren erg
enthousiast. Sommige kinderen hadden de slag al goed te pakken!

De inloop
Hierbij nog een korte herhaling over de nieuwe inloop voor na de
voorjaarsvakantie. Tien minuten van tevoren gaat de deur open voor
iedereen. Dit betekent dat alle kinderen met u als ouder/verzorger
via onze ingang naar binnen mag. Om 8.30 uur willen we echt met de
lessen beginnen. We vragen u daarom om op tijd de klas te verlaten.
De kinderen mogen er ook voor kiezen om buiten te blijven. Om 8.25 uur gaat de bel. De kinderen die nog buiten
zijn, gaan dan zelfstandig naar binnen via hun eigen ingang. De onderwijsassistenten, directie of conciërge zullen op
het plein het overzicht houden voor de kinderen die graag buiten willen blijven tot de bel gaat.
Tot de meivakantie gaan wij dit uitproberen. Daarna zal dit met kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers
geëvalueerd worden. Daarna wordt er een besluit genomen of we hier ook na de meivakantie mee verder gaan.

Fijne vakantie gewenst
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen iedereen weer op maandag 27 februari weer op school te
begroeten.

Agenda
20 febr. t/m 24 februari
27 febr. t/m 2 maart
1 maart
7 maart
13 maart
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