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Agenda

Schoolfotograaf

Februari:
19 februari
19 februari
22 februari
26 februari

Start contactweek
spreekuur jeugdverpleegkundige
Schoolfotograaf
Start voorjaarsvakantie

Maart:
5 maart
5 maart
6 maart
9 maart
9 maart
12 maart
20 maart
22 maart
22 maart

Koffie-inloop
Start projectweken
Screening groep 2
Voorstelling groep 7/8
NL doet
Brandweerlessen
Afsluiting project
Spreekuur jeugdarts
Ouderavond over het belang
van het aanleren van de Drentse
taal, het Veenkoloniaal Drents

Bijbelverhalen
Week 8: 19 februari t/m 2 maart 2018
De dochter van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, Marcus
6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52
Week 10: 5 t/m 9 maart 2018
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30
De genezing van een doofstomme, Marcus
7:31-37
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9
PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende
ruimtes centraal:
Week 8: Vrije keuzemomenten/spel
Week 10: Herhalingsweek
We leren hoe we ons op een veilige,
verantwoordelijke en respectvolle manier
gedragen in de klas tijdens de vrije
keuzemomenten en herhalen regels die om
extra aandacht vragen.

Op dinsdag 13 februari zou de schoolfotograaf op
school komen. Helaas werd er op het laatste
moment gebeld dat de fotograaf ziek was. De
kinderen zagen er allemaal prachtig uit! Daar was
duidelijk veel aandacht aan besteed. We gaan
voor een herkansing op donderdag 22 februari.
De schoolfotograaf start gelijk om half negen met
het maken van de broers en zussen foto’s. Wilt u
jongere broertjes en zusjes samen met
schoolgaande kinderen op de foto laten zetten,
dan verzoeken wij u om half negen klaar te staan
in het speellokaal.
Broertjes en zusjes die al bij ons naar school
gaan, worden allemaal met elkaar op de foto
gezet, hier hoeft u niet voor aanwezig te zijn.
Paasviering
Het duurt nog even, maar op donderdag 29 maart
houden wij de Paasviering op school. Over de
invulling van die dag hoort u later meer. Voor nu
is het belangrijk om er alvast rekening mee te
houden dat we die dag werken met een
continurooster. De kleuters zijn gewoon om 12.00
uur vrij, maar de andere groepen zijn om 14.00
uur vrij i.p.v. 15.15 uur.
Project De Zuivelboerderij
Op maandag 5 maart starten we met het project:
De Zuivelboerderij. In alle groepen worden
lessen
gegeven
rondom
het
thema
zuivelboerderij en zuivelproducten. Ook gaan alle
groepen een excursie maken naar een boerderij
of bedrijf die hiermee werken. T.z.t. krijgt u
hierover meer informatie. Op dinsdagmiddag 20
maart is er een gezamenlijke afsluiting op school.
Voor de kinderen is er een ontdekpad die aansluit
bij het project. Vanaf 14.45 bent u als ouder van
harte welkom op school om samen met uw kind
dit pad te lopen. Uw kind zal hierbij de gids zijn.

Nieuwe eindtoets groep 8
Vanaf dit schooljaar zullen wij in plaats van de
CITO-eindtoets de IEP-eindtoets afnemen. De
IEP-eindtoets heeft voor onze school de
volgende voordelen:
- de kinderen werken in één boekje (geen apart
antwoordenvel zoals bij Cito),
- de toets is overzichtelijk en heeft een
aantrekkelijke layout voor kinderen,
- de vragen en teksten sluiten aan bij de
belevingswereld van groep 8,
- de toets wordt afgenomen op twee dagen
gedurende twee uur, in plaats van drie hele
ochtenden.
Voor meer informatie over de IEP toets, kunt u
kijken op de website:
https://www.toets.nl/basisonderwijs/iepeindtoets
NL doet
Op vrijdag 9 maart doen wij mee aan de actie NL
doet. Samen met de kinderen gaan we de
schoolpleinen weer netjes maken. Hulp is
natuurlijk van harte welkom! U kunt u aanmelden
via de mail: dewegwijzer@ckcdrenthe.nl
Mailadressen
Bij een nieuwe stichting horen natuurlijk ook
nieuwe emailadressen. Voor de leerkrachten is
alleen het laatste stukje veranderd. @conod.nl is
nu @ckcdrenthe geworden. Het mailadres van de
school is ook veranderd. Vanaf nu is de school
bereikbaar via dewegwijzer@ckcdrenthe.nl
Leerkracht ziek en dan?
U hoort en leest erover in het nieuws: er is een
groot tekort aan leerkrachten en er zijn, ook in
deze griep-periode, geen invalleerkrachten
beschikbaar. We doen er als school alles aan om
ervoor te zorgen dat onze leerlingen gewoon naar
school kunnen en u als ouders niet ’s morgens
om 8.00 uur met een groot opvangprobleem zit.
Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is
zullen we het volgende doen:
•

We verdelen de leerlingen over de andere
groepen. Deze oplossing is alleen
mogelijk voor de eerste dag waarop de
leerkracht ziek is.

• Wanneer de leerkracht langer ziek is en er
is geen vervanging mogelijk kunnen de
leerlingen van de betreffende zieke
leerkracht vanaf de tweede ziektedag niet
naar school. We zullen u in dat geval de
dag ervoor tijdig berichten, zodat u
opvang kunt regelen.
Nogmaals: we zullen er alles aan doen om
thuisblijven te voorkomen en we hopen dat de
laatste maatregel niet nodig zal zijn.
Nieuws uit groep 1 en 2
Wat
vinden
de
kinderen
het
thema
vervoermiddelen leuk! Iedereen kan er wel iets
over vertellen en heeft zelf ervaring met
vervoermiddelen. De eerste week mocht er
iedere dag een fiets mee naar binnen, deze werd
dan goed bekeken en de verschillende
onderdelen van de fiets werden benoemd. Ook
werd de fiets getekend in het tekenboekje en
steeds mochten ze kijken naar de echte fiets om
niets te vergeten! Met twee cirkels en
vlechtstroken mochten de kinderen een fiets
plakken en knippen, best moeilijk om te passen
en te meten met de verschillende lengtes
vlechtstroken om een goed frame te maken!
Verder hebben de kinderen samengewerkt in
kleine groepjes om een garage te bouwen met
blokken en plankjes. Na het bouwen mocht er
met auto’s met het bouwwerk gespeeld worden.

Ook buiten op het plein wordt er enthousiast
gespeeld over het thema, de kinderen bouwen
een parkeergarage met pionnen, ze tekenen
parkeervakken op de tegels en er is een echte
parkeerwachter waar je een kaartje moet kopen
voor een plaatsje in de garage!
Deze
week
werken
we
verder
over
vervoermiddelen en gaan we leren hoe je veilig
oversteekt en welke hulpmiddelen er zijn om
over te steken, zoals een zebrapad en stoplicht.
Ook leren we de letter t van trein, taxi, enz.
Voor de rekenontwikkeling zullen we volgende
week de vormen vierkant, cirkel, rechthoek en
driehoek bespreken en oefenen. We leren ook
dat er voervoermiddelen zijn op het land, in de
lucht en op het water. Er is zoveel leuks te leren
over dit onderwerp dat we tijd te kort komen!
Nieuws uit groep 3 en 4
Leeskoorts
In groep 3 en 4 hebben we last van een vreemd
virus. Er raken steeds meer kinderen besmet. De
verschijnselen zijn: een boek voor hun neus, niet
naar buiten willen en niet horen wat er gezegd
wordt. En dat komt allemaal door de leeskoorts.
We hebben twee kratten met allerlei soorten
boeken en iedere dag gaan we lekker lang lezen.
En hoe langer je leest, hoe leuker het wordt. In
twee weken hebben we nu al ongeveer 35
boeken gelezen. Sommige hebben 40 bladzijden,
andere wel 130. Een grote thermometer laat zien
hoe hoog onze leeskoorts al is gestegen. We
hebben ook een speeddate met boeken
gehouden. Zo kon je snel ontdekken of je een
boek graag wilt lezen of juist niet.

Nieuws uit groep 5 en 6
De afgelopen periode heeft meester Arend in
groep 3/4 stage gelopen. Vanaf nu tot aan de
zomervakantie is meester Arend in groep 5/6 te
vinden. We wensen hem een gezellige en
leerzame tijd toe!
De leerlingen zijn druk bezig met het lezen van
de boeken van het Leesvirusproject. We hebben
al een paar opdrachten uitgevoerd en prachtige
leesvirussen ontworpen. U kunt ze in de hal bij
groep 5/6 bewonderen… pas wel op dat u niet
besmet raakt met het leesviruskoorts.

