Nieuwsbrief
6 februari 2019
Nummer 19
Het thema van trefwoord is: ‘Zien’
In deze laatste week bekijken we de ‘eerste blik’. Wat je dan ziet, heeft vaak een gevolg. Soms
voel je iets, je wordt blij, je schrikt, soms doe je iets of juist niet. In de Bijbelverhalen gaat het
over Jezus die de mensen echt ziet en daarna handelt.
Goede doelen: Stichting Opkikker
Deze week is er € 5,65 meegenomen.
Jarigen
Op 8 februari is Jonne jarig en op 10 februari zijn Bram en Tyge jarig. Van harte gefeliciteerd en
een hele fijn verjaardag toegewenst.
Geboren Nora
Wij feliciteren Sander, Renata, Armin en Tobias van Vliet
met de geboorte van hun dochter en zusje Nora.
Heel veel geluk samen.
Medewerking gevraagd
Zo nu en dan zien we kinderen al erg vroeg op school verschijnen. Omdat er ’s morgens voor
schooltijd geen pleinwacht loopt, is de afspraak dat kinderen pas vanaf 8.15 uur op school
mogen komen. In de klassen hebben we deze afspraak opnieuw onder de aandacht van de
kinderen gebracht. Graag hiervoor ook uw medewerking gevraagd.
EHBO-examen groep 7/8; 26 februari
De afgelopen weken hebben de kinderen theorie- en praktijklessen gehad. Op 26 februari
sluiten we dit af met een echt EHBO-examen! ’s Middags komt juf Hanneke nog om de laatste
praktijkles te geven en ’s avonds is dan het examen! De kinderen krijgen zowel een theorie- als
een praktijkexamen. Het examen begint om 19.00 uur en we ronden het rond 20.00 uur af.
Vanaf 20.00 uur zijn ouders van de leerlingen uitgenodigd om de diploma-uitreiking bij te
wonen!
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Nieuws uit de groepen
Peutergroep
 Volgende week sluiten we het thema: ‘Een huis voor Harry’, af.
 Voor het nieuwe thema ‘boekenwereld’ mogen alle kinderen hun mooiste boek
meenemen.
Groep 1 en 2








Het thema van de komende weken is: Stoeprand stop.
Tot aan de zomervakantie komt meester Nick bij ons in de groep stagelopen. Hij zal
vooral op dinsdag aanwezig zijn.
Tijdens dit thema krijgen de kinderen ook een tas met het prentenboek mee naar huis.
Rick, Dirk, Mike/Amy graag vrijdag 8 februari weer inleveren.
Jens/Niek, Nicky en Daniël krijgen de tas maandag 11 februari mee, graag vrijdag 15
februari weer inleveren.
Bram, Tobias en Guus krijgen de tas vrijdag 15 februari mee, graag maandag 25 februari
weer inleveren.
Florian, Siem, Jayden krijgen de tas maandag 25 februari mee, graag vrijdag 1 maart
weer inleveren.
Het getal van de week is het getal 16.
Vanaf vrijdag is de letter van de week is de letter z. De kinderen mogen spullen
meenemen die beginnen met de z, deze stellen we tentoon op de letterplanken.
Wilt u uw kind wanten, een sjaal etc. aantrekken naar school, zodat we fijn buiten
kunnen spelen?

Groep 3,4 en 5
 Woensdag 13 februari:
o Groep 4 de tafel van 6.
o Groep 5 de tafel van 6 heen en terug.
Volgende week oefenen we de tafel van 7.
Groep 6,7 en 8
Maandag 11 februari starten we met de Drentse Kinderjury. Aangezien we om 12.30 uur op
school een introductie krijgen, gymmen we ’s morgens!
 Maandag 11 februari:
Groep 6/7/8: toets 3.2 Engels.
 Dinsdag 5 februari:
Groep 7/8: EHBO leren en maken hoofdstuk 1 t/m 8.
Boekbespreking:
Dinsdag 12 februari: Jan.
Vrijdag 8 februari gaan we weer met groep 7 en 8 naar Hoogeveen voor een techniekles. We
hebben nog een auto nodig voor het vervoer deze middag. Het vertrek is om 12.00 uur en we
zijn rond 14.15 uur weer terug op school.
Agenda
7 februari
8 februari
11 februari

MR-vergadering
Rapport mee
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Start Drentse Kinderjury, groep 6/7/8
15 februari
Workshop op school 3/4/5 n.a.v. de voorstelling Kanoet
16 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie
26 februari
EHBO-examen groep 7 en 8
Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest.
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