Nieuwsbrief
7 november 2018
Nummer 09
Het thema van trefwoord is: ‘Dromen’
Deze week staan we stil bij de nachtelijke dromen. Wat vinden de kinderen een fijne droom?
En waarover gaan hun nachtmerries. Met welke dromen uit de nacht willen ze overdag graag
verdergaan. In de Bijbelverhalen horen we dat Jesaja naar de koning gaat om te praten over
onrecht in het land. Jesaja vertelt over zijn droom dat het beter zal gaan.
Goede doelen: Stichting Opkikker
Deze week is er € 8,80 meegenomen.
Jarigen
Dinsdag was Chloë jarig. Van harte gefeliciteerd!
Uit de OR
De kascommissie heeft het kasboek gecontroleerd en het financieel verslag is goedgekeurd.
Jubileum en afscheid
Juf Els heeft, na lang beraad, besloten een punt te zetten achter haar loopbaan in het
onderwijs. Ze heeft zich meer dan veertig jaar ingezet voor de leerlingen o.a. in Lutten,
Hijken en Drijber. Op donderdag 29 november gaan we een feestelijk afscheid voor haar
organiseren. Over de invulling van het programma van die dag zullen we u nog verder
informeren.
Ziekte en vervanging
Deze week werden we geconfronteerd met de situatie dat er bij ziekte geen vervanging
beschikbaar is. Zoals bekend zijn er steeds minder vervangers beschikbaar in de
vervangerspool. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we intern oplossingen moeten
zoeken. In dat geval wordt er meestal een groep opgesplitst. Ook kan er zich een situatie
voordoen dat zelfs opsplitsen niet tot de mogelijkheden behoort. Bovenstaande kan
betekenen dat het voor kan komen, dat een bepaalde groep geen les krijgt en de leerlingen
vrij zijn. Vandaag was dat voor groep 3-4-5 het geval. U begrijpt dat dit een noodoplossing
is. Het bericht hierover is verstuurd als extra (spoed) bericht via het ouderportaal. Als u de
mijnschool app op uw telefoon hebt geïnstalleerd, bent u meteen op de hoogte van zo’n
spoedbericht. Gelukkig is juf Simone inmiddels voldoende opgeknapt om de rest van deze
week in de middenbouw voor de groep te staan.
Decoratieavond
Woensdag is de decoratieavond. Om 19.00 uur gaan we aan de
slag om de school in de sfeer van de goedheiligman te brengen.
We kunnen hierbij de nodige hulp gebruiken. Wie helpt mee?
Picknickbanken
De picknickbanken op het plein waren nodig aan vervanging
toe. De eerste nieuwe bank is intussen gebracht. Het is de
bedoeling dat dinsdag de tweede wordt gebracht en dan zal er
ook een boombank om de plataan worden geplaatst.
Peutergroep
 Thema: Pukthema ‘Reuzen en kabouters’
Groep 1 en 2
 Het thema van de komende weken is: Herfst / Reuzen en kabouters.
 Het getal van de week is het getal 8.
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De letter van de week is de letter p. De kinderen mogen spullen meenemen die
beginnen met de p, deze stellen we tentoon op de letterplanken. Volgende week
dinsdag, 13 november, heeft Dirk de kofferkring.

Groep 3,4 en 5
 Woensdag 14 november
o Groep 4 de tafel van 4
o Groep 5 de tafel van 4 heen en terug.
Volgende week oefenen we de tafel van 3.
Groep 6,7 en 8
We zijn ook dit jaar weer een aantal keren ingeroosterd om met de kinderen van groep 7 en
8 technieklessen te volgen bij het voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Dit zijn altijd erg leuke
lessen en bovendien is het een prachtige kans om eens te kijken op een VO-locatie. Elke keer
hebben we één extra auto met minimaal 4 zitplaatsen nodig om ons te vervoeren. Vrijdag 16
november is de eerste keer dit schooljaar. We gaan dan voor metaal/elektro naar de locatie
“Harm Smeenge”. We vertrekken om 12.00 uur en zijn rond 14.30 uur weer terug op school.
Wanneer u een keer mee wilt rijden en nog kind(eren) in een lagere groep heeft, kunnen
deze vanaf 14.00 uur worden opgevangen bij hun eigen leerkracht. Het vervoer voor
volgende week is inmiddels geregeld.
Spreekbeurt:
Dinsdag 13 november: Anneke
Huiswerk:
 vrijdag 9 november toets verkeer 1
 Maandag 12 november toets Engels 2.1
 Dinsdag 13 november groep 7 en 8; leren hoofdstuk 1 van EHBO en maken vraag 2
t/m 10
Agenda
8 november
Groep 3 t/m 8 workshops op school 21󠄶e eeuwse vaardigheden
13 november
Start EU-schoolfruit
14 november
Decoratieavond voor Sinterklaas
16 november
Technieklessen in Hoogeveen
29 november
Jubileum- en afscheidsfeest juf Els
30 november
Studiedag, alle leerlingen vrijdag
5 december
Sint en Piet komen op school
14 december
Technieklessen in Hoogeveen
20 december
Kerstviering (avond)
Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest.
Ingekomen:
Lampion lopen
11 november valt dit jaar op zondag en op veel plaatsen wordt op 10 november met de
lampion gelopen.
Wij als leiding van de club zijn verhinderd op 10 november, daarom willen wij met de
kinderen gaan lopen op vrijdag 9 november. We verzamelen op de parkeerplaats van het
Kaampie en vertrekken om 18.00 uur.
We hopen dat ook de jongere kinderen op deze dag gaan lopen, zodat we op vrijdag 9
november allemaal in Drijber aan de deur komen.
Ellen en Janny.
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