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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Ouder-kind-

leerkrachtgesprek 
- Rapporten 
- Kinderpostzegels 
- Carnaval 
- Griepepidemie 
- Meedoenpremie 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en adjunct-directeur: 

 
MIB-er juf Lia 
Week 06:  07 febr. 
Week 07:  14 en 15 februari 

 
Adjunct-directeur juf Anneke 
Week 06:  06-07-08 febr. 
Week 07:  14-15-16 febr. 
 
 
 
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 groepsleerkracht en/of de 
adjunct-directeur. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
06-02 juf Malon jarig 
09-02 juf Natasja jarig 
07-02 Uiterlijke inleverdatum 
 enquette JOGG  
13 t/m 16  februari: Ouder-kind-
 leerkracht gesprek 
14-02 juf José jarig 
16-02 koffieuurtje 
17-02 Rapporten mee 
18 t/m 26 febr. voorjaarsvakantie 
27-02 ’s middags Carnaval op 
 school 
28-02 Onderwijsinspecteur op 

bezoek 
 
VANUIT HET TEAM 
Ouder-kind-leerkrachtgesprekken 
We gaan  de ouder-kind-
leerkrachtgesprekken verspreiden 
over de gehele week van 13 tot en 
met 16 februari 2017. 
Mocht u een voorkeur hebben voor 
een bepaalde dag en/of tijdstip dan 
horen wij dat graag voor maandag 6 
februari 15.00 uur. Daarna gaan de 
groepsleerkrachten de gesprekken 
indelen. 
De gesprekken vinden direct na 
schooltijd plaats. Mocht u ingedeeld 
worden op een tijdstip waarop  u 
absoluut niet kunt komen dan kunt u 
natuurlijk zelf proberen te ruilen met 
een andere ouder/verzorger. Als er 
geruild wordt dan dit graag 
doorgeven aan de groepsleerkracht. 
De bedoeling is dat uw kind ook 
meekomt naar dit gesprek.  
 
Rapporten  
In tegenstelling wat er op de 
schoolkalender vermeld staat krijgen 
de kinderen hun rapport niet op 
woensdag 15 februari maar op 
vrijdag 17 februari mee naar huis. 
 
Kinderpostzegels 
Groep 7/8 heeft dit jaar net zoals 
voorafgaande jaren meegdaan aan 
de Kinderpostzegelsactie. Dit jaar 
hoefden de kinderen de postzegels 
niet rond te brengen maar zijn die 
rechtstreeks naar het adres 
gestuurd. Nu blijkt dat dit in 
sommige gevallen niet helemaal 
goed is gegaan. Mocht u 
kinderpostzegels hebben besteld 
maar nog niet hebben ontvangen 
dan kunt u zelf even contact 
opnemen met stichting 
Kinderpostzegels 0900-8212349. 

Carnaval 
Maandagmiddag 27 februari vieren 
wij op school carnaval. 
Deze middag gaan alle kinderen 
spelletjes spelen. 
De kinderen kunnen hun 
verkleedkleren en eventueel 
schmink meenemen naar school en 
zich tussen de middag op school 
omkleden. We maken er een 
gezellige middag van! 
 

 
 
Griepepidemie 
Er is een milde griepepidemie in 
Nederland. Het langzaam oplopende 
aantal mensen met symptomen van 
griep is inmiddels uitgelopen op een 
milde griepepidemie. Enkele juffen 
zijn de afgelopen weken ook geveld 
door de griep. Gelukkig hebben wij 
dit nog steeds kunnen oplossen door  
invalkrachten  en doordat eigen 
leerkrachten bereid zijn om op hun 
vrije dag te komen werken. Het is 
erg moeilijk om iedere keer een 
invalkrachten te krijgen. Hierdoor 
zijn al veel scholen genoodzaakt om 
hele klassen  vrij te geven. We hopen 
dat wij dit kunnen voorkomen maar 
houdt  u er a.u.b. rekening mee dat 
dit ook een keer op onze school kan 
voorkomen. Wellicht kan uw kind in 
zo’n geval bij een 
vriendje/vriendinnetje /opa/ 
oma/enz.  terecht. 
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Meedoenpremie 
Voor de ontwikkeling van kinderen 
en jongeren is meedoen aan cultuur 
en sport belangrijk. Geldgebrek mag 
geen reden zijn dat zij aan de kant 
blijven staan. Daarom zijn er voor 
mensen met een inkomen tot 120% 
van de bijstand verschillende 
regelingen. U kunt meer informatie 
lezen in de bijgevoegde flyer van de 
gemeente Assen. 
 
 
LEERLINGENRAAD 
Afgelopen donderdagmiddag 
hebben we de eerste leerlingraad in 
het nieuwe gebouw gehouden. 
Sallah’din, Fristha (vervangster van 
zieke Dani), Emma en Samarijn 
hebben de volgende punten 
ingebracht. 

 Nieuw speelterrein 

 Schoenenplank 

 Nieuwe ideeënbus 

 Schoolvlag 

 Wc-gebruik jongens 
bovenbouw 

 Grasveld buiten hek 

 Gepersonaliseerd leren 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Medezeggenschapsraad 
Tijdens het MR overleg afgelopen 
woensdag hebben wij het met elkaar 
gehad over het welzijn van de 
kinderen, de continuiteit en de 
huidige schooltijden. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Wat hebben we weer een leuke 
week gehad samen! Bijna alle 
kinderen hebben hun lievelingsboek 
meegenomen naar school. Iedereen 
kan heel goed uitleggen waarom het 
hun lievelingsboek is.  De boeken 
worden door de juf voorgelezen. Op 
het raam in de klas zijn de plaatjes 
van onze lievelingsboeken te vinden.  
Heb je nog geen boek 
meegenomen? Dan mag dit 
volgende week ook nog wel hoor. 
 
Donderdag is Pastoor Tolboom bij 
ons in de klas geweest. Hij vertelde 
een mooi verhaal over de hemel en 
de aarde. 

Wisten jullie al dat wij heel goed 
kunnen rijmen? Oor – boor,  jas – 
tas, muis – huis. We hebben 
verschillende spelletjes gedaan. De 
kinderen kunnen jullie hier vast 
meer over vertellen. 
 
In de week van 13 februari zijn de 
ouder-kind gesprekken weer 
gepland. Is er een dag waarop u 
zeker niet kunt? Geef dit dan even 
door aan 1 van de juffen. 
 
Groep 3-4  
Wat hebben we een fijne maar 
drukke week gehad! We hebben Cito 
toetsen gemaakt en ook hebben 
beide groepen de methode toets van 
rekenen blok 6 gemaakt.  
 
Groep 3 heeft weer nieuwe woorden 
geleerd; geit, uil, pauw en duif. We 
lezen al steeds vlotter en we maken 
al mooie zinnen. 
Groep 3 en groep 4 zijn begonnen 
met het bekijken wat een 
spreekbeurt is en hoe je dat in elkaar 
zet. We hebben geleerd wat een 
woordweb is en hoe we een 
woordweb maken. Volgende week 
gaan we hier mee verder. 
 
Donderdagmiddag hebben we een 
snoepketting voor de vogels 
gemaakt. We hebben popcorn, 
rozijnen en pinda’s geregen. 
Natuurlijk hebben we zelf ook lekker 
gesnoept! 

 
 
 
Groep 5-6 
Bloon en Gynzy 
Alle kinderen hebben een nieuw 
wachtwoord van Bloon. 
Ook voor Gynzy hebben alle 
kinderen nu een wachtwoord. De 
wachtwoorden zijn mee naar huis 
gegaan en zitten in de map van elk 
kind op school. 
 
 

Topo Friesland groep 6 
De kinderen van groep 6 hebben een 
TOPO toets op donderdag 9 februari. 
We hadden eerst aangegeven 
dinsdag 7 februari, maar het wordt 
dus twee dagen later. 
 
Geschiedenis 
We zijn nu bezig met de Spaanse 
bezetting in Nederland. Wat weten 
we al veel van Willem van Oranje, de 
Spaanse vorst Filips II, Balthasar 
Gerards, de beeldenstorm en de 
Hagenpreken.  
 
 
Groep 7-8  
Bezoek Lariks 
Afgelopen week hebben de kinderen 
een bezoek gebracht Lariks. We 
mochten hier lessen volgen. Het was 
wel een beetje spannend om tussen 
de ‘nog grotere’ kinderen rond te 
lopen maar ook erg leuk. De 
kinderen hebben zich ook 
voorbeeldig gedragen, 
complimenten! 
 
Filmfestival 
Volgende week dinsdagmiddag gaat 
groep 7/8 naar het filmfestival in de 
nieuwe Kolk. We vertrekken om 
10.30 uur en zijn rond 12.30 uur 
weer terug op school. Wie wil 
meefietsen en ons helpen met de 
begeleiding? 
 
Project geschiedenis 
Gelukkig doet het internet het weer 
dus kunnen we verder met ons 
geschiedenis project. De kinderen 
werken allemaal rondom een 
verschillend onderwerp en moeten 
een presentatie maken op wat voor 
manier dan ook. Dit doen zij in 
tweetallen. Op school krijgen ze 
ruimte om hier aan te werken maar 
ze zullen ook thuis er aan moeten 
werken. 
 
Duurzaamheidscentrum 
Dinsdag 15 februari gaat groep 7/8 
de hele ochtend naar het 
duurzaamheidscentrum. Wie wil 
met ons heen en terug fietsen? 


