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Welkom
Nieuw leerling op school
In groep 1: Senne Broekman
We hopen dat je het erg naar je zin
zal hebben bij ons op school.
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Bijlagen
* Verhaal van Iris de
Groote (groep 7)
“Talent van de
maand”
Iris de Groote uit
groep 7 kan
geweldig mooie
verhalen schrijven.
Ze laat dat op
school bij de
stelopdrachten
iedere keer weer
zien. Ook thuis
schrijft ze graag
verhalen.
Ze wilde het verhaal
in de bijlage graag
met u delen!

Nieuws uit de MR
Van de week was er weer een MR vergadering. Hier hebben we o.a.
de volgende onderwerpen besproken:
- Pestprotocol; dit wordt herzien (zoals elke 2 jaar). Het protocol
wordt ter advisering voorgelegd aan de MR. Naar aanleiding van het
pestprotocol gesproken over online pesten; dit wordt op school op
dit moment niet herkend. Wel wordt de zorg uitgesproken over
veelvuldig gamen. Vanuit school wordt in samenwerking met Bureau
Halt onderzocht wat hier in preventieve zin aan gedaan kan worden.
- Inspectiebezoek van 16 oktober jl.; het verslag van het bezoek is
nog niet beschikbaar. Voordat het verslag met school gedeeld
wordt, wordt dit eerst besproken met het bestuur. In de lijn der
verwachting ligt dat het rapport onder andere (zeer) kritisch zal zijn
op de onderwerpen zorg en didactiek, zoals ook naar voren is
gekomen uit een externe audit (Bureau Meesterschap, december
2017). Vanuit school wordt hier actief aan gewerkt. Zorg &
didactiek? Wat houdt dat in? Je kunt bij zorg bijvoorbeeld denken
aan een logboek dat door elke leerkracht op identieke wijze wordt
bijgehouden en bijvoorbeeld ook passend zorgaanbod voor alle
kinderen. Als gekeken wordt naar didactiek, dan zijn de leerkrachten
bezig om de kinderen van de ‘maakstand‘ in de ‘leerstand’ te krijgen.
Leerkrachten gaan individueel gecoacht worden in hun didactische
vaardigheden. ‘Hoe’ pak ik het aan, coach me, of doe me voor hoe
het ook ‘anders’ kan. In december worden jullie door school nader
geïnformeerd over de verbeterpunten/doelen en de termijn die
gekoppeld is aan het behalen hiervan.
- Ouderbetrokkenheid; hoe kunnen we de betrokkenheid van jullie
als ouders vergroten bij school? Hoe kunnen we onze achterban
goed vertegenwoordigen en pikken we de juiste signalen op om te
bespreken op school? Wij zijn hier naar op zoek, maar hebben het
antwoord nog niet gevonden....Vandaar dat we vanaf nu deze
berichten ondertekenen met onze namen en telefoonnummers.
Schroom niet!
Namens de MR,
Dennis Weitering, tel: 0629410289
Jornes Tieck, tel: 0622780751
Johan Smit, tel: 0619884258
Gea Jalving, tel 0611087758
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Belangrijke data
 Maandag 26-11 en
dinsdag 27-11:
Contactmoment
groep 3 t/m 8
(rapportbespreking)
 Woensdag 28-11:
Schoonmaakavond
groep 6/7a en 7b/8
 Donderdag 29-11:
- Schoolfinale
voorleeswedstrijd
- GMR
 Vrijdag 30-11:
Brede school
activiteit ‘dans’ voor
peuters/gr.1/gr.2
(09:00-09:45,
speellokaal)
 Woensdag 5-12:
Sinterklaasviering
 Maandag 10-12 en
dinsdag 11-12:
Contactmoment
groep 1 en 2
 Dinsdag 11-12:
“3D on the move”
voor groep 7 en 8
(14:00-15:15, Esdal
Klazienaveen)
 Donderdag 20-12:
- Nieuwsbrief 5
- Kerstdiner
(leerlingen om 12
uur vrij)
 Vrijdag 21-12:
Reguliere
schooldag tot
15:15 uur
 Zaterdag 22-12 t/m
zondag 6-1:
Kerstvakantie

Nationaal Schoolontbijt
Het schoolontbijt op 8 november is heerlijk verlopen.
Met medewerking van Coop van der Weide. Zij hebben voor het brood
en beleg e.d. gezorgd. Het was prima georganiseerd door de
ouderraad. De kinderen hebben lekker en gezond ontbeten. Ook
hebben we aandacht besteed aan het feit dat je ’s morgens goed moet
ontbijten. Doe je dat niet dan werk je maar op halve kracht en op die
manier kun je een hele dag onderwijs moeilijk vol houden.
Ziekenboeg
Juf Anja is vanaf januari 2018 in de ziektewet vanwege een operatie
aan haar voet. De revalidatie duurt langer dan gehoopt en verwacht
vanwege complicaties. Juf Anja loopt gelukkig wel weer en komt af en
toe langs op school. We hebben nog geen zicht op het moment dat ze
weer aan het werk zou kunnen. Tot die tijd blijft juf Leah invallen bij
groep 4b/5.
Juf Jennie gaat vanaf januari 2019 weer van 2 naar 3 dagen werken.
Juf Jitske had vorige week de griep te pakken, maar was gelukkig
vanaf vorige week donderdag weer aanwezig.
Ontwikkelingen op school
Zorgaanbod
Met onze nieuwe intern begeleider, juf Nicole Hemel, zijn we nu weer
flinke stappen aan het zetten met het vastleggen van afspraken in de
zorglijn. Leerkrachten worden gecoacht in het vinden van passend aanbod
bij al onze leerlingen.
De niveauverschillen zijn in sommige groepen groot en dat vereist
specifieke aanpakken en aanpassingen in het onderwijsaanbod. Juf Nicole
helpt leerkrachten om hier goed vorm aan te kunnen geven.
Ook wordt er onderling door leerkrachten veelvuldig uitgewisseld.
We doen het samen!
Rekenen
Met rekenen werken we nu een aantal maanden met blokplannen.
We hebben de doelen uit de rekenmethode losgekoppeld, zodat er niet
teveel doelen in 1 les worden aangeboden. Het biedt voor kinderen veel
houvast en structuur. De resultaten op de methodetoetsen gaan er met
deze werkwijze behoorlijk op vooruit!
Levelwerk
Voor onze leerlingen die wel wat meer aan kunnen, hebben we de inzet
van Levelwerk weer intensief opgepakt. We willen deze groep leerlingen
graag de uitdaging bieden en zoeken met Levelwerk de verdieping en
verrijking op.
Groep 1/2
Vanwege de grootte van de groep wordt groep 1/2 na de kerstvakantie
gesplitst. De leerlingen worden verdeeld over groep 1/2a en 1/2b.
Over de verdeling en de personele bezetting volgt binnenkort voor de
desbetreffende ouders verdere informatie.
LIO stage (4e jaars PABO)
Juf Monique is vorige week begonnen met haar LIO-stage in groep 6/7a.
Ze zal op maandag t/m woensdag zelfstandig de groep draaien.
Juf Renate blijft op de achtergrond aanwezig.
We wensen juf Monique heel veel succes en plezier!

Sint en Kerst
De gezellige decembermaand staat weer voor de deur.
De voorbereidingen voor de Sinterklaasviering en het Kerstdiner zijn in
al volle gang. U wordt over de invulling van deze vieringen via aparte
brieven en via Klasbord geïnformeerd.

Nieuws uit de Voorschool
We hebben weer een aantal leuke, maar drukke weken achter ons.
We zijn na de vakantie verder gegaan met het thema: Herfst.
Het lokaal was ingericht met een herfstwinkel waar allerlei herfstdingen
verkocht konden worden, zoals bv.: eikels, dennenappels, kastanjes,
enz. We hebben boekjes over de Herfst gelezen en liedjes gezongen.
Ook hebben we een mooi Beertje Olivier gemaakt. We konden die
verven en kleuren. Als laatste kreeg hij nog een mooi herfstblad mee.
Buiten speelden we met de bladeren, we deden deze in een grote
parachute en lieten ze zo heen- en weer en op en neer bewegen.
In het kader van de Kinderboekenweek hebben we nog een heerlijk
voorleesontbijt gehad. Iedereen heeft lekker gegeten.
In november was het thema: Sint Maarten aan de beurt. Samen met de
ouders hebben we een hele mooie egel-lampion gemaakt, maar voordat
er geknutseld kon worden, hebben we eerst nog peutergym gehad van
de Brede School. Het was erg leuk. We hebben geklommen, gegleden
en over ‘dunne’ balken gelopen. We waren echte acrobaten.
Verder hebben de afgelopen weken heerlijk gespeeld, gezongen,
gekleurd, buiten gespeeld, en nog veel meer leuke dingen gedaan.
Eigenlijk teveel om op te noemen.
In de afgelopen tijd hebben we afscheid genomen van Senne
Broekman, ze is 4 jaar geworden en zit nu in groep 1 bij Juf Anneke en
Juf Jennie. Heel veel plezier op school, Senne. Ook hebben we weer
een nieuwe peuter mogen begroeten: Xavi Koops.
Welkom bij ons op de voorschool! Wij hopen dat je een hele fijne tijd bij
ons zult hebben.
Zo, nu zijn jullie weer een beetje op de hoogte van het reilen en zeilen
bij ons op de voorschool.
Groetjes,
Alle peuters, Puk, Juf Lammie en Juf Brenda
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1 en 2
Na de herfstvakantie hebben er een aantal activiteiten plaats gevonden. Zo was er 3x dansen op de
woensdagochtend met Thirza. De kinderen vonden het prachtig. Ze deden allemaal heel fanatiek mee.
Thirza deed het ook geweldig, een groot compliment voor haar.
We hebben ook deelgenomen aan het Nationaal schoolontbijt, de tafels waren keurig gedekt en er was
meer dan genoeg van alles zoals beschuiten, crackers, brood, kaas, ham, jam en veel meer. De
leerlingen hebben goed hun best gedaan en hun buikjes waren na afloop goed gevuld.
En dan hebben de leerlingen ook nog hard gewerkt om een mooie lampion te maken, het is er één
geworden met een mooi egeltje erop. Iedereen kon dus tijdens Sint Maarten met een eigen gemaakte
lampion op stap.
Zoals iedereen ondertussen wel weet nemen wij als school deel aan het project ‘Schoenmaatjes”.
Hiervoor hebben de kinderen 3 schoenendozen erg mooi versierd en hebben ze ook nog heel veel
spulletjes meegenomen voor in de dozen.
Nu is, zoals jullie allemaal vernomen hebben, onze lieve Sint weer in het land en dat nodigt uit om te
spelen en te knutselen. De poppenhoek is deze weken het onderkomen voor de Sint en zijn Pieten en
in de bouwhoek wordt elke dag hard gewerkt door de Bouwpieten. Ook worden en leuke dingen
geknutseld zoals schoenen en boten en natuurlijk gaan we Sinterklaasliedjes zingen, versjes opzeggen
en veel boeken lezen. En we wachten geduldig tot 5 december, want dan komt Sinterklaas eindelijk bij
ons op school.

Verhuizen!
´Kom Pip we gaan naar het nieuwe huis.´
NEE!!!
Ze riep het zo hard dat het een wonder was dat je het niet in Amerika kon horen.
´Ik wil nog niet naar de HEL!!!’
Eenmaal thuis aangekomen is het geen hel maar ze vindt het heel leuk!
Maar de school vindt ze wel een HEL!!!
Toen ze kwam kijken hoe het was lachte iedereen haar uit omdat ze anders was
dan de rest.
Ze is blind aan één oog en aan haar andere oog kan ze ook niet goed zien dus
draagt ze ook een bril.
Na drie maanden gepest te worden was ze het zat.
Toen ze naar de tv aan het kijken was en de reclame erop was zag ze een trailer
over een film.
En ze krijgt een idee!
Ze nodigt de hele klas uit om naar de film te gaan en Pip betaalt . Iets minder
dan de helft van de klas komt, maar dat mag de pret niet bederven!
Daarna gaan we spelen is haar plan.
En het lukte ook nog eens!
En iets minder dan de helft van de klas heeft het over hoe GEWELDIG Pip is!!!
En iedereen begint Pip te vragen om te spelen!!!
En iedereen is bevriend met Pip!!!
Eind goed al goed!!!
(geschreven door Iris de Groote, groep 7)

