Nummer 06: februari 2019

Agenda:
11 februari: Voorleeswedstrijd in Olst met onze schoolkampioen Lynn
13 februari: Bieb
13 februari: Taalstrijd op de Noordgouw groep 7/8
18 februari: Deze week rapportgesprekken
20 februari: Juffendag & Ayla jarig
25 februari: Voorjaarsvakantie

Van Rita:
Een dag werken begint voor de leerkrachten met de voorbereiding voor deze
dag. Dat neemt altijd best wat tijd in beslag. Wij zijn over het algemeen
tussen half en kwart voor 8 op school om deze taken uit te voeren. Dat geeft
ons een half uur tot 3 kwartier om voor de dag die lessen te maken, die voor
uw kind het beste zijn. Deze tijd hebben we echt nodig. We hebben daarom
binnen het team besloten de deur pas om 8.15 uur ’s morgens te openen om
in alle rust ons werk te kunnen doen.
Natuurlijk kan het een keer voorkomen, dat u dringend iets vroeger ergens
naartoe moet. Dan is in goed overleg veel mogelijk, maar graag van tevoren
dan een berichtje.

Mocht u structureel voorschoolse opvang willen, dan is daar ook over te
overleggen. Daar staat dan een financiële bijdrage tegenover. We hopen op
uw begrip. Alles in het belang van uw kind(eren).

Nieuwtjes groep 1-2-3-4
De cito’s zijn al bijna klaar. Wij vonden het erg leuk om te doen. En onze
juffen en meester krijgen zo een mooi beeld van hoe wij gegroeid zijn en
waar we nog geholpen moeten worden,
Wij vinden het erg leuk, dat meester Fedor op vrijdag vaak liedjes met ons
zingt!!
Er was wind en sneeuw....wat fijn om soms i.p.v. gym in de zaal gebruik te
maken van dit heerlijke weer en lekker buiten te kunnen “gymmen”.
Wij van groep 3 zijn intussen alweer begonnen met kern 7. Best moeilijk
hoor, woorden met "sch” aan het begin en ”ng” op het eind......We hebben
al hakwoorden en zingwoorden gehad van onze nieuwe methode Staal.
Bij het rekenen zijn we al begonnen met splitsen.....

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
In deze maand zijn de cito toetsen weer afgenomen. De kinderen hebben
allemaal hun beste beentje voor gezet. We hebben niet alleen hard gewerkt
maar ook genoten van de sneeuw en een optreden verzorgd met het
leerorkest in het Dorpshuis ‘'De Bongerd’'. Jurre en Thijn hebben in de barre
kou meegedaan aan de Noordgouw Survival Run in Heerde. Wat een bikkels
en ze hebben ook nog eens een mooie plaats behaald! De moeders, Margot
en Jacqueline, van het estafettelezen op woensdag hebben de rollen eens
omgedraaid. Zij hebben samen met het team voorgelezen aan groepjes
kinderen. Dit was in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Dames
hartelijk bedankt.
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Quote van Ayla:

Nieuws van Saskia:
Net als juf Rita volg ik de cursus ‘Gedragsexpert’. We zitten nu in het tweede
(en laatste) jaar. Door de cursus krijgen wij mooie inzichten in het gedrag van
kinderen: waarom doen zij wat ze doen en waarom kiezen zij deze manier van
handelen? Het sterkt mij als IB-er om gepast advies te kunnen geven bij
hulpvragen van de leerkrachten. Door vooral goed te kijken naar de kinderen,
kunnen we vaak al in een vroeg stadium inzoomen op opvallende signalen.

Scholen voor morgen:
Afgelopen december hebben we met afgevaardigden van alle gebruikers
Dorpshuis en school een bijeenkomst gehad. Tijdens deze avond hebben we
in verschillende groepen plannen gemaakt en ideeen gegeven hoe de school
en het dorpshuis gezamenlijk in het dorpshuis gehuisvestigd zouden kunnen
worden. Dit was een inspirerende avond. De begeleidende architect heeft dit
proces begeleid en heeft alle input meegenomen. Op woensdagavond 30
januari heeft zij haar plannen gepresenteerd in tweetal schetsvoorstellen.
Direct na de presentatie kreeg iedere gebruikersgroep de gelegenheid om
tijdens een ‘architectenspreekuur’ om tafel te gaan om zijn/ haar ideeën,
wensen en opmerkingen te bespreken. Deze input zal worden gebruikt om het
schetsontwerp aan te scherpen en af te ronden. In februari/ maart 2019
wordt het afgeronde schetsontwerp gepresenteerd aan de Kerngroep
Dijkzicht Welsum inclusief de kostenraming.
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Parro:
We zijn, zoals eerder aangegeven, begonnen met de Parro app om communicatie
op een snelle en effectieve manier te laten verlopen. U ontvangt hierop foto’s
en mededelingen/berichten van de leerkrachten van uw kind of vanuit directie.
Middels deze app bent u altijd op de hoogte van de laatste informatie..
U heeft als ouder een uiitgenodiging ontvangen om deel te nemen in de Parro app en
ontvangt hiervoor een koppelcode. Hiervoor dient u eerst de Parro app te downloaden
op uw telefoon of laptop/tablet. Mocht het u nog niet gelukt zijn om aan te melden, heeft
u geen koppelcode of loopt u tegen andere problemen aan. Laat het ons weten,
wij kunnen u helpen.
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Verjaardagskalender:
In februari zijn jarig:
4 februari:

Daaf Koot

8 februari:

Bram Kiesbrink

22 februari:

Mitchell Mud
Van harte gefeliciteerd!

En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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