NIEUWSBRIEF nr. 12

week 08

maandag 21 februari 2022

AGENDA
Februari
21
22
23
25
Za 26 febr. - vr 04 mrt

Nieuwsbrief 12
Rapportgesprekken gr. 1-7
Rapportgesprekken gr. 1-7
Groep 1 t/m 4 hele dag naar school; geen carnaval op school
voorjaarsvakantie

Maart
07
08
14

Weer naar school
MR-vergadering 20.00 uur
Nieuwsbrief 13

INFORMATIE OP ONZE SITE:
Op onze site: www.mbschool.nl
vindt u allerlei informatie.
Diverse roosters, een
maandkalender, de nieuwsbrief,
informatie over ons onderwijs,
medezeggenschapsraad, ouderraad etc.
Ziekmelden kan via de site onder het
kopje: “ouders”.

GRUITDAGEN
Op woensdag, donderdag en vrijdag
kennen we op school de
zogenaamde
Gruitdagen. Op deze dagen krijgen
we vanuit het EU-schoolfruit
verschillende soorten groenten en/of
fruit aangeboden.

Beste lezers,
CORONABRIEF 7
Vorige week dinsdag zijn er door het kabinet versoepelingen aangekondigd. Zo ook voor de
(basis)scholen.
U ontvangt deze week coronabrief nr. 7 met daarin informatie over hoe onze school, na de
voorjaarsvakantie, met deze versoepelingen omgaat.
VRIJDAG 25 FEBRUARI GEHELE DAG NAAR SCHOOL
Zoals u al in de nieuwsbrief van 24 januari jl. heeft kunnen lezen, gaan alle kinderen
aankomende vrijdag de gehele dag naar school. Wij vieren dan geen carnaval op school.
Carnavalsvereniging d’ Olde Waskupen heeft namelijk in samenspraak met de horeca en de
gemeente het carnavalsweekend verplaatst naar vrijdag 10 juni t/m maandag 13 juni a.s.
De scholen hebben daarom i.s.m. de carnavalsvereniging afgesproken dat wij op vrijdag 10
juni onze carnavalsviering houden en niet op vrijdag 25 februari.
Dat wil zeggen dat vrijdag 25 februari voor alle leerlingen een normale schooldag is.(dus alle
leerlingen t/m 14.00 uur naar school)
Vrijdag 10 juni gaan de leerlingen uit groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur naar school en zijn dan de
middag vrij.
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RAPPORTGESPREKKEN
Het rapport is vandaag maandag 21 februari mee naar huis gegaan.
Morgen(dinsdag) of woensdag heeft u, via Teams, een 10-min gesprek met de leerkracht
van uw zoon/dochter. Vanaf groep 6 is het de bedoeling dat uw zoon/dochter hierbij
aanwezig is.
De uitnodiging heeft u van de leerkracht per mail ontvangen, zodat u kunt inloggen.
Mochten 10 minuten te kort zijn en u heeft nog vragen, dan kunt u altijd een andere afspraak
met de leerkracht maken. Helaas zijn we tijdens dit gesprek wel gebonden aan de 10
minuten.
Groep 8 heeft de gesprekken op een andere dag/tijdstip. Dit i.v.m. de VO-gesprekken.
ACTIVITEITEN MEDENZEGGENSCHAPSRAAD(MR):
Op dinsdag 08 maart staat er weer een MR-vergadering op de planning.
De MR bespreekt dan in ieder geval de resultaten van de Midden toetsen. Daarnaast zal ook
gesproken worden over de fusie en het Kindcentrum.

ACTIVITEITEN OUDERRAAD(OR):
Zoals ieder jaar organiseert de OR ook dit jaar weer dat er schoolfoto’s gemaakt worden van
de kinderen. Op maandag 25 april staat dit weer gepland.
Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om met een nieuwe fotograaf in zee te gaan en wel van
‘Nieuwe Schoolfoto’ .
Zij zijn erg creatief en ook erg enthousiast om bij ons mooie foto’s te komen maken. Wij zijn
in ieder geval ook al erg enthousiast! Zet de datum dus alvast in de agenda!

WANNEER IS ER EEN LEERKRACHT JARIG?
Het is natuurlijk al zichtbaar op onze jaarkalender, maar wij willen de verjaardagen van de
leerkracht ook nog in de nieuwsbrief vermelden. Alvast een fijne dag gewenst!
Op zondag 06 maart is juf Anneke jarig
Op dinsdag 08 maart is juf Marion jarig
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LEESTIP:
Lezen blijft erg belangrijk voor jong en oud. Dus pak gezellig een boek en lees lekker weg…
Uiteraard is het voor ouders ook belangrijk om voor te lezen. Met name aan de jongere
kinderen.
In deze nieuwsbrief een leestip n.a.v. het onderwerp van Nieuwsbegrip(methode begrijpend
lezen groep 4 t/m 8) van vorige week.
‘Koala nu officieel een bedreigde diersoort’.
•
•
•

Voorlezen maakt het leuker!
Heeft positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip
Laat kinderen kennismaken met het plezier van boeken.

De Koala-Cola wedstrijd van Alice Pantermüller: (vanaf 9 jaar)
Lotte wil dolgraag de Koala-Cola wedstrijd
winnen.
Dan kan ze naar Australië.
Daar wonen haar nichtjes en superschattige
koala’s.
Maar dan moet ze de winnende kroonkurk
vinden van een colafles... En haar moeder
vindt cola ongezond.

Een koala in een
eucalyptusboom. Koala’s
leven in eucalyptusbomen
en eten de bladeren ervan.

RONDJE LANGS DE GROEPEN:
Groep 1-2
Ook in groep 1-2 zijn ze erg druk. Van het thema muziek maken tot het leren van
voorzetsels. Onder de stoel, op de stoel, achter de stoel en nog veel meer. Wat een plezier.
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Groep 3 Thema Zon maan en sterren
De groepen 3 zijn gestart met het thema in de ruimte.
Dit thema komt uit de leesmethode en worden verder uitgewerkt tijdens het knutselen en de
spelling- en rekenlessen. De gang is omgetoverd tot een heuse sterrenhemel. Tijdens de
opening is er een heuse raket gelanceerd.

Duitse woordjes
Soms willen kinderen een andere taal leren als een ouder bijvoorbeeld uit een ander land
komt. Natuurlijk staan wij hiervoor open.
Amber wil graag Duitse woordjes lezen, omdat haar moeder uit Duitsland komt. Kijk, ze
lezen met veel plezier!

Stagiair in groep 4

Hallo! Ik ben Sennen en ik ben een eerstejaars student aan het Iselinge. Komend halfjaar zal
ik op de maandagen stage lopen in groep 4 bij juf Lianne.
Ik studeer in deeltijd en werk naast mijn studie nog 2 dagen. Twee weken geleden was mijn
eerste dag in groep 4 en ik heb enorm veel zin in de rest van dit schooljaar! Vriendelijke
groeten, Sennen
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Groep 4 lekker samen spelen

Alle toetsen klaar….
De kinderen uit groep 5 zijn blij dat alle toetsen klaar zijn. Door de vele zieke kinderen
duurde het allemaal wat langer…………

Groep 6; Samenwerken en buiten spelen

Na het samenwerken in de klas moet er ook even buiten worden bewogen.
Groep 7 naar techniek
Vandaag zijn de leerlingen van groep 7 naar het technieklokaal geweest. Ze maken daar
kennis met div. soorten techniek. Dit alles onder (bege)leiding van een docent techniek en de
vrijwilligers.
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Onze conciërge Hennie
Er is 1 iemand bij ons op school die echt onmisbaar is: Hek openen en sluiten, kopiëren,
buitenbeurt lopen, lunch verzorgen, dingen ophangen, verkleinen, vergroten, schoenen
strikken, jas dicht maken enz.
Wat een geluk dat wij "zo iemand” hebben:

Kanjertraining
Op school werken wij met de kanjertraining. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van
onderling vertrouwen in de groep. Doordat er vertrouwen is, ontstaat er rust in de klas.
•
•
•
•
•

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand blijft zielig

Hier enkele foto’s van groep 7: Een leuke
oefening, want: Wij vertrouwen elkaar

Wij wensen u alvast een fijne voorjaarsvakantie!

BIJLAGE: In bijlage vindt u informatie vanuit carnavalsvereniging de Leertrekkers uit
Stokkum.
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