INFO 18
7 juni 2013

di 11 t/m vr 14 juni
dinsdag 25 juni
woensdag 26 juni
donderdag 27 juni
donderdag 27 juni
woensdag 3 juli
vrijdag 5 juli
ma 8 juli t/m vr 16 aug

belangrijke data voor de komende periode
wandel 4 daagse
groep 1 t/m 8
contactavond
groep 1 t/m 8
rapport mee
groep 1 t/m 8
afscheid juf Aukje
groep 1 t/m 8
oud papier
groep 1 t/m 8
afscheid groep 8
groep 1 t/m 8
kinderen ’s middags vrij
groep 1 t/m 7
zomervakantie

Nieuws uit het team
Ouderavond
Op de drukbezochte ouderavond hield Jenneke Ensink een lezing over veilig internetten. We
kregen als volwassenen tips hoe je je kind kunt begeleiden om tot veilig internetten te komen.
Blijf met je kind in gesprek was wel de belangrijkste tip.
Naast Jenneke Ensink spraken ook de penningmeester, de voorzitter van de activiteitencommissie
en de schoolleider de ouders toe.
Om 21.30 uur beëindigde de voorzitter van de schoolkring de avond. We kunnen terugkijken op
een fijne avond. We willen nogmaals alle ouders bedanken voor hun belangstelling
De groepsindeling
Tijdens de ouderavond hebben we ook gesproken over de groepsindeling. Na enkele gesprekken
met ouders van groep 2 hebben we besloten om de verdeling iets aan te passen. De
groepsindeling ziet er nu als volgt uit: Groep 1/2, groep 3/4/5, groep 6/7/8.
Op maandagmiddag 24 juni om 16.00 uur is er nog een informatiebijeenkomst over de precieze
invulling.
Kamp
Op 20 en 21 juni gaan de bovengroepen op kamp. Volgende week krijgen de kinderen een
kampbrief mee.
Avondvierdaagse
We zijn blij dat Miriam Langelaar de organisatie van de A4D voor haar rekening neemt. We hopen
dat de kinderen veel plezier beleven aan de sportactiviteit.
Vragenlijst
De leerlingen van de bovenbouw vullen de komende weken een vragenlijst in. Deze lijst wordt
anoniem ingevuld. De uitkomsten van de enquête gaan we gebruiken om de kwaliteit van ons
onderwijs te verbeteren.
Avondvierdaagse
Komende week (di 11 juni t/m vrijdag 14 juni) doen we mee aan de
Avondvierdaagse. We lopen iedere dag 5 kilometer en starten om kwart over
zes vanaf het korfbalveld in Schoonoord. De kosten zijn €4,- per kind en €5,per volwassene.(gratis als je geen medaille wil). Op 't prikbord in de hal hangt
een opgave formulier. Het is de bedoeling dat ieder kind een begeleider (bijv.
ouder, opa, oma of oppas) mee heeft, of je regelt dat je kind met een andere
ouder meeloopt. De organisatie is te klein om op alle kinderen te letten.
Info: Miriam Langelaar, tel 0647448804.
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Werken aan wat werkt
Ik kan luisteren naar wat jij belangrijk vindt
Om keuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat kinderen naar
verschillende meningen kunnen luisteren, om zo te bepalen wat er voor hen
toe doet. Maar ook in vriendschap is luisteren naar elkaar belangrijk. Vandaar
dat we daar de komende weken veel complimenten hopen te geven, en er ook
over praten en oefenen. Wilt u dat thuis ook doen? Benoem, als u opmerkt dat
uw kind aandachtig luistert: “Wat fijn dat je zo goed luisterde toen opa
vertelde over vroeger. Dat vond hij prettig. Heb je gehoord hoe het toen
allemaal anders was dan nu?” “Papa legde uit, waar we misschien naar toe
gaan op vakantie. Ik zag dat je goed luisterde. Wat vind jij er van?"
Complimentendoos
Met de weekopening hebben we gesproken over complimenten geven. Complimenten geven is
leuk en complimenten ontvangen nog veen leuker. Deze 2 weken hebben we de complimenten
opgeschreven en verzameld in een doos die in de hal staat. Er zaten veel complimenten in,
maandag zien we of we afgelopen week weer zoveel complimenten hebben gegeven.
Nieuws uit de groepen
Groep 3, 4 en 5
Deze weken zijn we weer druk bezig met de CITO-toetsen. Dit noemen we werken uit een boekje
en de kinderen vinden het wel erg leuk. De kinderen doen goed hun best, ik ben erg trots op ze.
In groep 3 kunnen we al erg veel lezen. Mogen de kinderen een leesboek meenemen naar school
waaruit ze erg goed kunnen lezen? Dan mogen ze dan eens aan de andere kinderen laten horen.
Groep 6,7 en 8
De groepen 6 en 7 zijn de afgelopen 2 weken druk bezig geweest met de Cito-toetsen. Volgende
week ronden we het af en de resultaten worden met u besproken op de oudergesprekken.
Afgelopen dinsdag hebben groep 6,7 en 8 een voorstelling bijgewoond: “De laatste la”. De
voorstelling was gebaseerd op het leven van mej. Jeanne adriana Wilhelmina Warners (3 aug
1899-3 juni 1986). Zij heeft, zwervend langs de zee, zeer veel reizen gemaakt. De collectie
voorwerpen over de zee staat permanent tentoongesteld in het Miramar Zeemuseum te Vledder.
De kinderen hebben allemaal een vrijkaartje voor dit museum ontvangen. Het was een leuke
voorstelling!
Prijs
Een poosje geleden hebben wij hier Drentse
voorlezers in de klas gehad. Deze mensen
hebben ons mooie verhalen verteld in het
Drents. In groep 6,7 en 8 hebben we geluisterd
naar verschillende verhalen, maar ook die van
Ellert en Brammert. De kinderen hebben vol
aandacht geluisterd naar de meneer van `het
huus van de Drentse toal`. Na afloop kregen alle
kinderen een boekje met Drentse verhalen en
wijsheden: `Wiesneuse`. Achterin het boekje
stond een puzzel en nu is onze Ilse Tancius de
gelukkige winnaar van een mooi prijzenpakket
met een mok, cadeaubon, een Drents
kwartetspel en nog veel meer.
Ilse gefeliciteerd!
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