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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Nieuwtjes m.b.t. MFA 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Kniepertjes bakkers 
- Gezelschapsspelletjes  
- Laatste schooldag 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en adjunct-directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 51: 20-21 december 
Week 01: 10 januari 
 

Adjunct-directeur juf Anneke 
Week 51: 19 t/m 23 dec. 
Week 02: 09 t/m 11 jan. 

 
 
 
 
Indien u vragen hebt n.a.v. 
deze nieuwsbrief of over de 
dagelijkse gang van zaken op 
school, loop dan de school 
binnen en ga in gesprek met 
de leerkracht en/of de 
directeur. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
20-12 Kerstviering op school; 

aanvang 08.45 uur. Ouders 
welkom! 

20-12 i.v.m. Kerstdiner  (17.30 
uur) zijn  leerlingen  om 
12.00 uur VRIJ! 

20-12 Kerstdiner 17.30 uur 
21-12  Laatste schooldag in huidig 
 gebouw 

8.30-9.00 uur Koffie voor  
ouders. 

22-12 Nieuw meubilair wordt 
 bezorgd 
22-12 Begin  Kerstvakantie 
22-12 Inpakken materialen school 
23-12 Inpakken materialen school 
24-12 Gezinsviering katholieke 
 kerk om 18.00 uur 
09-01 Start in nieuw gebouw 
20-01 Kinderen vrij i.v.m. 
 studiedag team 
 
Nieuwtjes m.b.t. MFA 

 Alle ouders/verzorgers  kunnen 
maandag 19 december  om 13.30 
uur de nieuwe school 
bewonderen. We verzamelen ons 
voor de hoofdingang bij de MFA. 

 Maandag 9 januari 2017 starten 
we in het nieuwe gebouw.  

 De school wordt maandag 9-1  
om 08.10/08.15 uur geopend 
door wethouder Maurice 
Hoogeveen. 

 Alle kinderen en hun 
ouders/verzorgers mogen daar 
bij aanwezig zijn. 

 Verkeersregelaars van VVN 
zorgen ervoor dat iedereen veilig 
de school bereikt. Het is 
belangrijk  dat iedereen de 
aanwijzingen van VVN opvolgt. 

 Het schoolplein is nog niet 
helemaal aangekleed. Dit zal voor 
veel vuil in de school zorgen. We 
willen daarom de kinderen in 
school op sloffen laten lopen. Dit 
zorgt niet alleen voor dat alle 
lokalen en vloeren langer mooi 
en schoon blijven maar zorgt ook 
voor betere leerprestaties. Voor 
meer info: 
http://www.oudersvannu.nl/nieu
ws/actueel/schoenen-uit-in-de-
klas-leidt-tot-betere-
schoolprestaties/ 

 We gaan nog bekijken waar we 
de kinderen de schoenen uit 
laten doen en hoe de schoenen 
worden neergezet. 

 De kinderen mogen zelf sloffen 
meenemen van huis. De sloffen 
blijven wel op school. 

 
WIST U DAT? 

 Er “Dopper” drinkflessen zijn 
uitgedeeld aan alle kinderen die 
vanaf dit schooljaar nieuw in de 
kleutergroep zitten?  

 

 

 Er al heel veel ingepakt en 
gesorteerd is door enthousiaste 
en hardwerkende ouders? 

 Er ouders zijn die spontaan 
hebben aangeboden om spullen 
naar de nieuwe school te 
brengen of naar de stort? 

 Enkele klassen ook al zijn 
begonnen met opruimen? 

 De bureautjes, tafels, stoelen en 
oude schoolplaten op internet 
gezet worden? 

 We hopen dat er veel spullen 
verkocht worden? 

 Dat we het geld weer voor 
materialen voor de kinderen 
kunnen gebruiken? 
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VANUIT HET TEAM 
 
Kniepertjes bakker gezocht!  
Wij zoeken voor woensdag  21 
december nog iemand die ’s 
ochtends kniepertjes gaat bakken. Er 
heeft zich al 1 vrijwillger aangemeld. 
Het zou geweldig zijn, als er nog 
iemand bij komt. Voor een ijzer en 
deeg wordt gezorgd. Aanmelden 
graag bij juf Marieke of juf Madelon  
 
Gezelschapsspelletjes 
Alle kinderen mogen woensdag 21 
december, op de allerlaatste 
schooldag, een gezelschapsspelleje 
meenemen naar school. Graag je 
naam op het spel schrijven. Er wordt 
gezellig samen gespeeld, door de 
hele school. Nog één keer SAMEN 
spelen in onze ‘oude school’…. 
 
De laatste schooldag 
U bent van harte welkom op 
woensdag 21 december, voor een 
kopje koffie of thee, tijdens de 
inloop. Wij nodigen u uit, om met 
elkaar al een klein beetje ‘afscheid’ 
te nemen van ons schoolgebouw.  
De rest van de ochtend nemen de 
kinderen afscheid van het gebouw 
met  spel, film en tekenactiviteiten. 
Ook gaan we nog even naar de 
nieuwe school. We brengen allemaal 
alvast wat spullen daar naartoe. 
Om 12.15 uur zwaaien we nog een 
keer naar het oude schoolgebouw  
en verwelkomen we de vakantie. 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Dinsdagavond 20 december wordt er 
door de oudervereniging een 
Kerstbijeenkomst voor alle 
ouders/verzorgers op het plein 
georganiseerd. U bent vanaf 18.00 
uur van harte welkom! 
 
Medezeggenschapsraad 
 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Afgelopen dinsdag was het wel heel 
gezellig in de school. We hebben 
meegedaan aan de kerstworkshops! 
We hebben veel mooie dingen 
gemaakt. 
 

In de klas zijn we druk bezig rondom 
het thema Kerst. Hebben jullie onze 
kerstalletjes al gezien?? Er hangen 
nog een paar kerstballen aan de 
kerstboom voor het diner van 
aanstaande dinsdag. Wie wil er nog 
iets maken? 
 
Volgende week is alweer de laatste 
week voor de kerstvakantie. Het 
worden gezellige dagen met veel 
verjaardagen in de groep! Hebben 
wij even geluk! 
In die week gaan we ook druk onze 
spullen inpakken voor de verhuizing. 
Donderdag en vrijdag zijn de 
kinderen vrij.  
 
Groep 3-4  
Deze week ronden we het blok van 
rekenen, taal en spelling af met een 
toets. In het nieuwe jaar, in het 
nieuwe schoolgebouw, beginnen we 
met de nieuwe blokken. 
Groep 3 is al begonnen in kern 5. 
Deze week hebben we reus en jas 
geleerd. Daarna komen riem en bijl 
aan de beurt. 
Natuurlijk doen we wederom veel 
activiteiten in het teken van Kerst en 
beginnen we langzaam aan met het 
inpakken van onze spullen. 
 
 
Groep 5-6  
Kerstdiner 
Bijna alle kinderen hebben thuis al 
besproken wat er gebakken, 
gemaakt of gekocht wordt voor het 
kerstdiner van a.s. dinsdagavond. 
Nog niet alle kinderen hebben wat 
aangegeven. Maandag horen we 
graag wat iedereen van plan is! 
 
 
Groep 5/6 en Groep 7/8  
Kerstworkshops 
Dinsdagochtend hebben we 
meegedaan aan de kerstworkshops. 
We hebben allemaal mooie dingen 
gemaakt zoals een lichtpotje en een 
kerststukje. Kom gerust kijken in de 
klas! 

 
 
 

3DKanjers  
Op 23 januari gaan we met groep 5-
6-7-8 starten met de 3DKanjers. Het 
project 3Dkanjers houdt in dat we 
een 3D-printer gaan bouwen vanuit 
een bouwpakket. Zo’n 3D-printer en 
het project hebben alle Drentse 

scholen gekregen van de provincie. 
Het project duurt ongeveer  zes 

weken. Als de printer klaar is,  
hebben we veel geleerd over het 
bouwen van een technisch apparaat 
en over hoe 3D-printers werken. 
Daarna moeten we leren hoe we 
ontwerpen kunnen maken voor de 
3D-printer. En dan? Dan kunnen we 
gaan printen!  

 
Uit het project:  
De aanleiding van 3Dkanjers om met 
3D-printen voor leerlingen in het 
basisonderwijs te starten is dat 
steeds minder kinderen voor een 
technische opleiding kiezen. Dit heeft 
voor de nabije toekomst ernstige 
consequenties voor onze economie. 
Om mee te kunnen doen in de 
toekomstige wereldeconomie zal de 
“maakindustrie” in Nederland weer 
aantrekkelijker moeten worden voor 
onze leerlingen zodat zij gaan kiezen 
voor technische opleidingen. Het is 
dus de hoogste tijd om stevig te 
investeren in onderwijs dat kinderen 
nieuwsgierig maakt en uitdaagt op 
het gebied van technologie en 
techniek. Activiteiten met 
wetenschap en techniek op school 
maken kinderen nieuwsgierig en 
geven ze een beter beeld van wat 
technologie inhoudt. Dit geeft ruimte 
voor talentontwikkeling op het 
gebied van technologie en techniek.  
 
Het 3D-project is geen kant-en-klaar 
gebeuren. Het doel van 3Dkanjers is 
het stimuleren van een 
nieuwsgierige, onderzoekende en 
probleem-oplossende houding (bij 
leerlingen en leerkrachten).  
 
We zoeken nog een paar 
enthousiaste ouders die ons bij het 
project op de maandagmiddag willen 
gaan helpen. Ook als u nu (nog) niks 
afweet van 3D-printen zijn we blij 
met uw hulp. U leert gewoon met 
ons en de kinderen mee! Geeft u 
zich op bij juf Marieke of juf Natasja?  


