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Belangrijke data:
woensdag 21 februari
donderdag 22 februari
maandag 26 februari t/m 2 maart
dinsdag 13 maart

koffieochtend
oud papier
voorjaarsvakantie
open dag

ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
De inrichting van de ruimtes nadert zijn voltooiing.
De wanden van de hiproom zijn fraai geschilderd.
Binnenkort kunnen de leerlingen er vrij lezen of met elkaar overleggen hoe ze bijv. aan een project
gaan werken.
In de hal zijn de grote tafels geplaatst. Een
vrijwilliger heeft de tafelbladen geschuurd. Deze
week worden de tafels in de lak gezet. Nu nog aan
de slag met de verlichting boven de
tafels en dan is het een mooi geheel
geworden.

Vanuit het verre Sneek hebben we een grote leesbank voor de
schoolbieb opgehaald. De medewerkers van de bibliotheek
Drenthe zullen de schoolbieb verder inrichten.

Een vooruitblik op de open dag
Op dinsdag 13 maart is er een open dag op onze school. Op die dag presenteren we aan onze
ouders en andere belangstellenden een reeks vernieuwingen. Gepersonaliseerd leren is de grootste
verandering. Kinderen krijgen op hun eigen niveau les. Op deze manier is er nog meer aandacht
voor de individuele leerling.
Frequent worden er leerling gesprekken gevoerd. Leerlingen en leerkrachten gaan dan met elkaar in
gesprek om doelen af te spreken Deze gesprekken zorgen ervoor dat leerlingen actief betrokken
worden bij het leerproces. Het versterkt de relatie tussen leerling en leerkracht. Het motiveert de
leerling en laat de leerling beter tot zijn recht komen. Leerlingen zullen op deze avond ouders en
belangstellenden vertellen hoe er nu gewerkt wordt op onze school. Ook zal de hiproom op die
avond officieel geopend worden.

Excursies
Leerlingen leren niet alleen binnen de schoolmuren. Daarom organiseren
we regelmatig excursies en andere activiteiten op onze school. In het
verleden hebben we een fabriek bezocht in Ter Apel en hebben we samen
met de dorpsbewoners een high tea georganiseerd. In het kader van het
project “vervoer” gaan we nu met de gehele school op reis met de trein.

Leerlingen van de midden en bovenbouw nemen een
opdrachtenboekje mee. Tijdens de treinreis kunnen ze allerlei vragen
in hun boekje beantwoorden. Het blijft niet alleen bij deze excursie. In
de lente volgt nog een excursie. Ook volgend schooljaar worden er
meerdere excursies georganiseerd.

Koffieochtend
Op woensdag 21 februari is er weer een koffieochtend. Vanaf 8.30 uur
staat de koffie klaar. U bent weer van harte welkom.

Nieuws uit de groepen
Vanmiddag een leuke en gezellige middag gehad. Wij hebben het letterfeest gevierd, het afsluiten
van de voorleesdagen en dat juf Elleke en juf Jeannet zijn geslaagd voor hun opleiding.

Als afsluiting van de voorleesdagen...

Het is weer proefjesweek! #techniekisleuk
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