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Weekbericht schooljaar 2017-2018

05 februari – 11 februari

Uit de teamkamer
Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er
Anja
Truida
Linda

Maandagmiddag
Maandag en dinsdag
Maandag

AGENDA
Datum

Wat

Tijd + waar

14 februari
Woensdag 7 februari
Maandag 12 februari
13 + 14 februari
Woensdag 21 februari

Staking Leerkrachten!
Carnaval
Rosenmontag
Oud papier inzameling
Podia peuters/kleuters

School dicht lln vrij!
Op school
Alle leerlingen
Leerlingen vrij
Iedereen
Parkeerplaats kerk Iedereen
Peuters + gr. 1/2

19-23 februari

Vrijwillige Oudergesprekken School

Dinsdag 20 februari

SAC-OR vergadering

Donderdag 22
februari
Vrijdag 23 februari

Gevangenismuseum groep
5 t/m 8
Rapporten mee

19.30 SAC
20.00 OR
9.00

Voor wie

Ouders die uitgenodigd
zijn door de
leerkrachten.
SAC & OR-leden
Leerlingen groep 5 t/m
8
Leerlingen

Geen jarigen deze week
NIEUWS UIT SCHOOL
12 februari vrije dag.
12 februari is het Rosenmontag de leerlingen zijn dan vrij!

Onwenselijke situatie vorige week vrijdag!
Afgelopen vrijdag waren Annet, Mariska en ik geveld door de griep. Er bleek geen vervanging
beschikbaar. Definitief werd dit om kwart voor acht pas bevestigd.

De collega's zijn in eerste instantie nog naar school gegaan om de leerlingen/ouders op te vangen,
maar bleken te ziek om de groepen te draaien. 's Ochtends heb ik (Truida) daarom telefonisch
overleg gehad met de leerkrachten en besloten uiteindelijk alle leerlingen naar huis te sturen.
Natuurlijk is dit geen wenselijke situatie. Het was ook een uiterst maar noodzakelijke maatregel! Wij
willen u als ouders/verzorgers bedanken dat u veelal positief hebt gereageerd en actie hebt
ondernomen, door de leerlingen weer mee te nemen of alsnog te halen! Namens het team bedankt!
Deze situatie; het niet kunnen beschikken over (inval) leerkrachten, blijkt steeds vaker voor te
komen. In de toekomst is het dus reëel rekening te houden dat er bij ziekte steeds vaker groepen
moeten worden verdeeld of naar huis moeten worden gestuurd!
Dit is één van de belangrijkste onderwerpen waarom wij binnen het Primair Onderwijs staken. Ons
onderwijs lijdt onder het leraren tekort!
Estafettestaking op 14 februari (zie brief van Primenius in dit
weekbericht)
Op 14 februari is onze school dicht. Wij staken dan wederom. Voor
verdere info verwijs ik u naar de brief die onze bestuurder heeft
uitgedaan. Deze brief is aan deze nieuwsbrief toegevoegd. Ook
willen wij u vragen onze actie te ondersteunen en de petitie te
ondertekenen.
IPad hoezen
De problemen met de iPad hoezen zijn bovenschools bekend en er wordt gekeken naar een eventueel
passende oplossing. Zodra dit gecommuniceerd wordt naar de werkvloer communiceren wij dit naar u. Tot
die tijd adviseren we wat we in de nieuwsbrief van twee weken geleden ook geadviseerd hebben. Gebruik
de originele hoes indien heel, anders (tijdelijk) een andere hoes.
Juf Annet
Via deze weg feliciteren wij juf Annet. Zij heeft elders binnen het onderwijs een baan aangeboden gekregen.
Zij heeft hier meer zicht op zekerheid. Concreet betekent dit voor ons, dat we na de voorjaarsvakantie op
zoek moeten naar een andere collega. We doen ons uiterste best om deze vacature z.s.m. in te vullen. We
houden u op de hoogte!
Oudergesprekken
In de week van 19 februari vinden de vrijwillige oudergesprekken plaats. Deze 'ronde' wordt u door de
leerkrachten uitgenodigd, wanneer zij (wij als team)vind(t) (en) dat er reden is tot gesprek. Uitzondering zijn
de leerlingen van groep 8, zij ontvangen allemaal een uitnodiging van juf Inge. De ouders die worden
uitgenodigd, ontvangen uiterlijk 13 februari een uitnodiging.
Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om met de leerkracht in gesprek te gaan. Dit gebeurt bij voorkeur
gepland en alleen na schooltijd!
Oproep vanuit de MR
De oudergeleding heeft aan te geven wel te willen stoppen met de MR. Wij zijn daarom op zoek naar 2
nieuwe leden. Heeft u interesse/vragen of wilt u zich kandidaat stellen kunt u dat melden bij Truida.
Inmiddels heeft zich 1 iemand kandidaat gesteld. Aanmelden kan nog t.m. 21 februari aanstaande.
Schoolfruit
Dinsdag: ananas

Woensdag: appel

Donderdag: grapefruit

Uit de peutergroep
Wat hebben we gedaan..
We zijn deze afgelopen week verder gegaan met het thema ‘Kleding’. Er is een plakwerkje gemaakt. Een shirt
versieren met gekleurde stippen. Het thema kleding is verder uitgebreid naar Feestkleding. Een aanloopje
naar het Carnaval. Natuurlijk al geoefend met dansen en zingen. We hebben alvast de bak met verkleedkleren
en pruiken tevoorschijn gehaald. Wat hebben we gelachen met elkaar. De kleuters deden ook mee en de
juffen natuurlijk ook!!

Boek ‘De grote rode bus’
De kinderen hebben het boekje ‘De grote rode bus’ en een werkboek mee naar huis
gekregen. Zo kunnen ze thuis samen met papa of mama het boek lezen en de opdrachten
uit het werkboekje doen. Wilt u het boekje in ieder geval vóór 14 februari weer meegeven
naar school?
Het werkboekje mogen ze houden. Het zou wel leuk zijn, als ze deze ook nog even mee zouden nemen. Dan
kunnen we het gezamenlijk bespreken.
Oproepje
Wie van de (toekomstige) peuterouders zou zitting willen nemen in de Oudercommissie van de
Peuterspeelzaal. Twee ouders zou al fantastisch zijn. Deze ouders worden betrokken bij het organiseren van
activiteiten, helpen bij activiteiten. Een paar keer per jaar overleg met andere OC's van Stichting Peuterwerk
in Emmer Compascuum. Deze ouder(s) vormen ook al een verbinding met de basisschool.

Uit groep 1 en 2
Boek 'De molenmuis'
De leerlingen hebben afgelopen woensdag het boekje 'De molenmuis' en een werkboek mee
naar huis gekregen. Het is leuk om thuis het boek nog eens te lezen en de opdrachten uit het
werkboek te doen. Op school zullen we ook werken en praten over de 'De molenmuis'.
Wilt u het boek donderdag 15 februari weer meegeven aan uw kind?
Periodeviering
Samen met de peutergroep, houdt groep 1-2 op woensdag 21 februari een periodeviering. Hier mogen de
kinderen laten zien waarover we de afgelopen periode gewerkt hebben. Graag nodigen wij ouders, opa's,
oma's maar ook andere belangstellenden uit om dit te komen bewonderen. Vanaf 11.30 uur start de inloop,
om 11.45uur begint de voorstelling zodat u aansluitend om 12.15uur uw kind mee kunt nemen naar huis.

Uit groep 3 en 4
Taaltoets
Dinsdag 6 februari taaltoets.

Uit groep 5 en 6
Klassenuitje
Op donderdag 22 februari gaat groep 5 t/m 8 naar het gevangenismuseum.
De kinderen worden gewoon om half 9 op school verwacht en zijn gewoon om
half 3 weer vrij.

Uit groep 7 en 8
Klassenuitje
Op donderdag 22 februari gaat groep 5 t/m 8 naar het gevangenismuseum.
Toets
Taal:
De toets van afgelopen dinsdag is verschoven naar dinsdag 6 februari.
De kinderen die nog een nieuw leerblad nodig hebben, mogen dit bij mij melden.
Topomaster:
De toets van topomaster is op donderdag 15 februari
Groep7 level 7- 9:Frankrijk/Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk/Zwitserland
Groep8 level 6- 7:Zuid Amerika

UIT DE BIBLIOTHEEK

