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Nummer 12

Bijbelverhalen
Week 7: 11 t/m 15 februari 2019
Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20
Week 9: 18 feb. t/m 1 maart 2019
Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12
Is hij het wel? Johannes 9:13-23
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41
PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 7: Speciale bijeenkomsten
Week 9: Herhalingsweek
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen tijdens speciale
bijeenkomsten en herhalen verschillende regels.

Agenda
Februari:
15-2: Rapport mee
15-2: Loopspeltoernooi
groep 3 en 4
18-2: Start
voorjaarsvakantie
25-2: Koffie-inloop
25-2: ’s middags
hoofdluiscontrole

Maart:
5-3: Leerlingenraad
6-3: Start project energie

Project energie

7-3: Brandweerlessen
8-3: Voorstelling groep 5/6

We gebruiken allemaal energie. Thuis, op de sportvereniging, de
muziekschool en ook op school. Hoe minder energie je verbruikt,
hoe beter voor het milieu.
Woensdag 6 maart om 08.30 uur – 09.00 uur starten wij
schoolbreed met het project ‘Energie en duurzaamheid’. Wij
nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn op het
schoolplein.
Tot en met woensdag 27 maart werken we in alle groepen aan dit
project. De leerlingen formuleren zelf hun onderzoeksvragen,
waardoor we de onderzoekende houding van de leerlingen
stimuleren. Elke groep doet dit op zijn eigen niveau en wijze.
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15-3: NL Doet
19-3: Klankbordgroep/MRvergadering
22-3: Voorstelling groep
7/8
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Woensdag 27 maart om 12.00 uur sluiten we het project gezamenlijk af. We presenteren aan elkaar en alle
ouders en belangstellenden onze eindproducten.
Zou u aan uw kind een oud overhemd willen meegeven die hij/zij kan gebruiken in het laboratorium? Dit
overhemd kan vies worden.

Eieractie
Ook dit jaar willen we vanuit de a.c. weer een eier-verkoopactie
organiseren. Natuurlijk duurt Pasen nog een poosje, maar we willen
u vragen eierdozen voor ons te bewaren. Dit jaar is ons schoolplein
aan een opknapbeurt toe. Wij willen met de actie geld ophalen voor
een nieuw klimrek die aan vervanging toe is. Helpt u dit jaar ook
weer mee? Heel hartelijk bedankt!

Studiedag team
Gisteren hadden we als team een gezamenlijke studiedag. De studiedag stond in het teken van evaluaties.
Wat doen we nu op zo’n studiedag?
We evalueren hoe de methodetoetsen zijn gegaan van de kinderen (de toetsen na een blok spelling,
rekenen etc.) en wat het resultaat is van de Cito-toetsen. De leerkrachten stellen naar aanleiding van de
evaluaties groepsoverzichten op voor verschillende vakken. Daar staat in wat de doelen zijn voor de hele
groep tot aan juli, maar ook welke kinderen aan andere doelen werken en/of een andere aanpak nodig
hebben. De plannen voor individuele kinderen worden geëvalueerd en aangevuld.
Daarnaast bekijken we met het team hoe de groepen als geheel de Cito-toetsen hebben gemaakt,
analyseren we wat goed is gegaan en waar we extra of andere aandacht aan willen geven.
Deze week en volgende week zijn ook de groepsbesprekingen. Dan bespreekt de intern begeleider met de
leerkracht de groepsoverzichten en de individuele leerlingen. In deze bespreking komt naast het leren ook
het sociale welbevinden en de emotionele ontwikkeling van de kinderen aan de orde.
Hierna worden de rapporten gemaakt. Het rapport wordt vrijdag 15 februari aan de kinderen meegegeven.

Nieuws van de kinderopvang
We hebben erg genoten van de sneeuw. Lekker buiten spelen en glijden met de
slee. We hebben leuke Eskimo’s geknutseld en vogelvoer voor de vogels gemaakt.
Deze hebben we in de grote boom voor school gehangen. Zo hebben de vogels
ook wat te eten in de winter.

Nieuws uit de peutergroep
We zijn nog steeds druk bezig met ons thema “Wat heb jij aan vandaag”. We spelen
fijn in de kledingwinkel en verkleden ons graag. Ook zijn we druk bezig om onze
eigen kleding te ontwerpen. Volgende week maandag 11 februari hebben we de
afsluiting van ons thema met een modeshow.
Ouders en vrienden van de peuters zijn van harte welkom vanaf 11 uur om onze
modeshow te bekijken. We zullen onze eigen gemaakte kleding showen. U komt toch ook?
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Voor de kinderopvang zijn we nog op zoek naar twee ouders die zitting willen nemen
in de oudercommissie. Wilt u meedenken over zaken die met de opvang van uw
kinderen te maken hebben? Geef u dan op als lid van de oudercommissie! Opgeven
kan bij de leidsters of bij Miranda Tonkens.

Nieuws uit groep 3 en 4
Ook in onze groep werken we al in projecten. Leesboek 6 van Lijn 3 ging over
feesten. We hebben taarten, slingers en feestmutsen gemaakt en we sluiten het
thema af met het verjaardagsfeest van de juffen. Maar thuis hebt u de kinderen vast
al horen praten over sterrenstelsels, planeten en de dampkring. Allemaal zaken waar
we naar aanleiding van leesboek 7 van groep 3 mee aan het werk zijn. De kinderen
werken vol enthousiasme aan een muurkrant, we hebben een schilderij gemaakt en
nagespeeld hoe de aarde, zon en maan om elkaar heen draaien. Eén van de
kinderen heeft zelfs een telescoop voor zijn verjaardag gekregen.
Denkt u aan de sportdag volgende week vrijdag?

Nieuws uit groep 5 en 6
In de klas werken wij, zoals u weet, met de Ipad en daarbij maken we ook
gebruik van de oordopjes. Het valt op dat er leerlingen zijn die geen oordopjes
hebben of ze weer mee naar huis nemen. Aan het begin van groep 3 krijgen
de leerlingen oordopjes van school. Raken de leerlingen de oordopjes kwijt of
gaan ze stuk dan moeten ze zelf voor nieuwe zorgen. Het is wel zo fijn als
iedereen oordopjes heeft en deze ook op school laat liggen aangezien er
dagelijks gewerkt wordt met de Ipad en dit zonder oordopjes niet goed werkt.
Mocht dit voor uw zoon/dochter gelden dan zou het fijn zijn als er weer
werkende oordopjes op school aanwezig zijn. Alvast bedankt!

Nieuws uit groep 7 en 8
Project
Met geschiedenis doen we een project over de middeleeuwen. Het onderwerp van mijn groepje is: Hoe
word je een ridder? We hebben een strip, een poster en een PowerPoint gemaakt. Alles is al af en we zijn
ook klaar voor de presentatie.
Groetjes, Lianne.
Met geschiedenis hebben we een project.
Ons onderwerp gaat over de kruistochten.
Wij maken een PowerPoint over de kruistocht en een strip. In mijn groepje zitten David, Damian,
Rembrandt en ik. We kunnen goed samenwerken en we hopen dat we een goed cijfer krijgen voor onze
presentatie.
Groetjes, Rebecca
Wij zijn een geschiedenis project gestart.
We hebben hele leuke onderwerpen
zoals van schildknaap tot ridder.
Ik zit bij Ruben, Moustafa, Lianne en Jessica.
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Wij doen het project over ‘van schildknaap tot ridder’.
En we zijn boekbesprekingen aan het doen.
van Moustafa!
Zoals u kan zien, zijn de kinderen heel enthousiast bezig met het project over de middeleeuwen!

Bericht van onze combi-coach
Sport jij ook?
In de week voor de voorjaarsvakantie gaat onze combi coach onderwijs & sport een enquête afnemen
onder de leerlingen uit groep 4, 5 en 8.
In de enquête worden de volgende vragen gesteld:
Ben je in het bezit van zwemdiploma’s of volg je zwemles?
Ben je lid van een sportvereniging en zo ja, welke?
Zo nee, welke sport vind je leuk om te doen?
N.a.v. de enquête kan de combi-coach contact met u opnemen.
Naar aanleiding hiervan worden de ouders gebeld van kinderen die geen zwemdiploma of zwemles hebben
en-/of geen lid zijn van een sportvereniging. Dit om te kijken of individuele knelpunten weggenomen kunnen
worden. In het gesprek met de combi coach wordt er gekeken naar de reden(en) en indien deze wens er
ligt, wordt er samen naar mogelijkheden gekeken om te gaan sporten. Hierbij kan het gaan om het
gezamenlijk zoeken naar een passende sport, een aanvraag bij het Jeugdsportfonds of op zoek naar een
logistieke oplossing als vervoer het probleem is.
Waarom houden wij deze enquête onder de leerlingen?
Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen welke leerlingen geen zwemdiploma hebben of geen lid zijn van
een sportvereniging. In groep 4 wordt daarmee gestart, omdat de meeste kinderen dan op een punt staan
om na of naast zwemles een sportkeuze te maken. In groep 5 wordt dezelfde vragenlijst herhaald. Zo
kunnen wij zien of diegene die wij in groep 4 gebeld hebben, ondertussen een passende sport hebben
gevonden of hun zwemdiploma’s hebben gehaald. Aan het einde van groep 8 sta je op het punt om naar
de middelbare school te gaan en gaat er hoop veranderen. Verandert er ook wat in je sportgedrag/ keuze?
Vandaar de keuze voor deze drie groepen.
U kunt altijd contact opnemen.
Mochten er vragen zijn of wilt u zelf alvast bellen. Neem dan gerust contact op met Daniël Kroder:
d.kroder@borger-odoorn.nl of 06-25444702
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