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Opbrengst Kinderpostzegelactie
We hebben dit jaar een goede
Kinderpostzegelactie achter de rug.
De opbrengst was dusdanig hoog dat
we het certifcaat Superschool Zilver
hebben gekregen!
We zijn erg trots op de leerlingen die
hieraan hebben bijgedragen.
Vrijwilliger TSO (tussenschoolse
opvang) gezocht!
We zijn op zoek naar een
enthousiaste TSO medewerker.
Momenteel zitten we krap met de
personele bezetting. Het aantal
kinderen wat gebruik maakt van de
TSO groeit en daardoor zijn er soms
2 begeleiders nodig. Het zou fijn zijn
de beschikking te hebben over meer
vrijwilligers (ouders/grootouders/etc.).
Er staat een vrijwilligersvergoeding
tegenover.
U kunt zich aanmelden/opgeven bij
de coördinator van de TSO, Ineke
Poker, via telefoonnummer 0591312866 of 06-38284783

Voorleeskampioenschap
Wij hebben ons voorleeskampioenschap op school gehouden.
Iedere groep had reeds zijn eigen kampioen gekozen.
Dat waren: uit groep 4a Maureen Bruins, uit groep 4b/5 Mette
Beukers, uit groep 6 Rosalyn Bosma, uit groep 7a Iris de Groote, uit
groep 7b Danique Wanders en uit groep 8 Marrilyn Kuiper.
Op donderdag 29 november traden ze tegen elkaar in het
leesstrijdperk. Het werd een moeilijke keuze voor de jury, want ze
waren allemaal erg goed.
Uiteindelijk moest er een winnaar worden gekozen en dat is
Maureen Bruins uit groep 4a geworden. Aangezien alleen leerlingen
uit groep 7 of 8 aan de regionale finale mee mogen doen werd er
ook nog een winnaar vanuit deze groepen gekozen.
Marrilyn was de gelukkige en gaat onze school vertegenwoordigen
bij de Emmense kampioenschap en wie weet komt ze nog een ronde
verder. Veel succes Marrilyn!
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Belangrijke data
 Dinsdag 18-12:
Schoolschaatsen
groep 6 t/m 8 van
14:15-15:15 uur
 Donderdag 20-12:
Kerstdiner van
17:00-19:30 uur
(leerlingen
’s middags om 12
uur vrij)
 Vrijdag 21-12:
Reguliere
schooldag met
continurooster tot
14:00 uur
 Zaterdag 22-12 t/m
zondag 6-1:
Kerstvakantie
 Maandag 7-1:
- Luizencontrole
- Nieuwjaars”borrel”
 Maandag 14-1:
MR en OR
vergadering
 Donderdag 17-1:
Voorlichting HALT
voor groep 7 en 8
 Maandag 21-1:
Voorbeeldlessen
muziek (juf Tineke)
 Dinsdag 22-1:
- Voorstelling “Be
Bach” in
Atlastheater van
10:00-11:00 uur
(groep 7 en 8)
- Natte gymles in
Neptunusbad van
13:30-14:15 uur
(groep 6/7a)
 Donderdag 24-1:
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Wijzigingen bij groep 1/2 en groep 3/4a na de kerstvakantie
De huidige groep 1/2 wordt na de kerstvakantie gesplitst en gaat verder
als groep 1/2a en 1/2b.
De ouders van deze leerlingen hebben een brief gehad over de
verdeling.
We zijn erg blij dat we voor de invulling van de baan naast juf Jennie en
Juf Anneke (en ook voor de vrijdag naast juf Jitske) een bekend gezicht
hebben kunnen regelen.
Juf Kirsten v/d Sluis, vorige 2 schooljaren bij groep 6/7, komt ons team
na de kerstvakantie versterken. Ze keert dan terug van haar
ouderschapsverlof en gaat graag weer bij ons aan het werk.
De personele bezetting zal als volgt zijn:
1/2a

Maandag
Juf Anneke

Dinsdag
Juf Anneke

Woensdag
Juf Kirsten

Donderdag
Juf Anneke

Vrijdag
X

1/2b

Juf Jennie

Juf Jennie

Juf Jennie

Juf Kirsten

X

3/4a

Juf Jitske

Juf Jitske

Juf Jitske

Juf Jitske

Juf Kirsten

Voorlichting “Online veiligheid”
De laatste tijd merken we dat veel leerlingen, vooral van de
bovenbouwgroepen, online behoorlijk actief zijn.
We horen vooral dat er veel en lang op de Playstation wordt gespeeld.
Fortnite is het gesprek van de dag!
Op school is er soms onenigheid tussen leerlingen vanwege problemen
die ontstaan zijn in de ‘online wereld’.
Om de leerlingen goed te informeren over de gevaren en gevolgen
hebben we Bureau Halt ingeschakeld om een voorlichting over online
veiligheid te komen geven. Hierin wordt ook expliciet het ‘gamen’
meegenomen.
Deze voorlichting wordt gegeven op donderdag 17 januari aan groep
7 en 8.
Voor verdere informatie (ook voor ouders van andere groepen)
verwijzen we naar het bijgevoegde informatieblad.
CITO toetsperiode
Leerlingen van groep 3 t/m groep 8 worden
op school gevolgd door het Leerling Volg
Systeem van Cito. Dat houdt in dat
leerlingen meerdere keren per jaar getoetst
worden op taal, spelling, rekenen, technisch
lezen en begrijpend lezen.
In januari en februari wordt er weer getoetst.
Twee drukke maanden dus, voor zowel
leerling als leerkracht.
We wensen iedereen alvast veel succes!

Nieuws uit de Voorschool
We hebben weer een aantal leuke, maar drukke weken achter ons.
Na Sint Maarten zijn we bezig gegaan met Sinterklaas, want die kwam
ook weer aan in Nederland. We hebben gekleurd, gezongen over en
voor Sinterklaas en leuke oefeningen op het digibord. We hebben een
mooie pietenmuts gemaakt, die we op konden zetten toen Sinterklaas in
Nieuw Dordrecht aankwam. Ook mochten we onze schoen zetten. We
hadden i.p.v. een schoen de stoomboot van Sinterklaas gemaakt en
deze was flink gevuld. Sinterklaas was ons niet vergeten! De
Rommelpiet ook niet!!! Hij heeft met heel veel speelgoed gespeeld en
allemaal laten liggen. Wat een rommel!! Het lag zelfs in de verkeerde
hoek. Gauw alles weer opgeruimd en toen konden we weer lekker
spelen.
Op 4 december hebben we Sinterklaas gevierd. Sinterklaas had voor
iedereen wat meegenomen, zelfs voor de juffen. Het was een heel leuk
cadeautje en we waren er ook erg blij mee. We hebben pietengym
gedaan en kregen ook nog een heel mooi diploma hiervoor. Wat zijn we
toch verwend met zijn allen.
Nu hebben we Sinterklaas weer uitgezwaaid en zijn we bezig met de
Kerst. We hebben het lokaal heel mooi versierd met allemaal lichtjes en
een hele mooie kerst boom. Binnenkort gaan we ook nog knutselen
samen met de papa’s en/of mama’s of opa’s en/of oma. We gaan een
mooi kerstlichtje maken en als afsluiting voor de vakantie gaan we
genieten van het kerstdiner op donderdag 20 december.
Verder hebben de afgelopen weken heerlijk gespeeld, gezongen,
gekleurd, buiten gespeeld, en nog veel meer leuke dingen gedaan.
Eigenlijk teveel om op te noemen.
Na Sinterklaas hebben we weer een nieuwe peuter mogen begroeten:
Jayce de Jonge. Welkom bij ons op de voorschool Jayce! 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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