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Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per
drie weken. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, OWG en andere commissies.

Informatieavond: Maandag 23 september is er een ouderinformatieavond gehouden. Daarin werd
meegedeeld dat er vanuit het dorpsbudget een mooi bedrag beschikbaar is voor aanschaf van schoolboeken,
nieuw gymmateriaal en “Nijntje” borden om de verkeerssituatie veiliger te maken. Verder is meegedeeld dat
we in gesprek zijn met de politie en de gemeente over extra belijning bij de oversteekplaats.
Op gebied van onderwijs werd uitgelegd dat we als team dit schooljaar ons gaan verbeteren in hedendaags
onderwijs. Zo volgen we een training 21e-eeuwse vaardigheden. Daarmee kunnen we de leerlingen beter
voorbereiden op de toekomstige maatschappij. Daarnaast volgen enkelen een training als cultuurcoördinator
en laten we ons voorlichten over een methode voor thematisch onderwijs. Dat houdt in dat we meer in
projecten gaan werken. De vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en expressievakken zijn dan niet
meer apart maar worden als project aangeboden. Zo onthouden de kinderen beter wat ze leren. Na het
zakelijke gedeelte kregen de +/- 20 ouders informatie over de groep. Voor de creatieve middag op vrijdag is
extra hulp zeer welkom!
Kinderpostzegels & Kinderboekenweek

Vernielingen

De kinderpostzegelactie start op woensdag 25
september en duurt tot 2 oktober.
Het thema van de Kinderboekenweek is dit
schooljaar “OP REIS”. In de groepen worden allerlei
activiteiten gedaan rond het thema. Elke groep
gebruikt er ook passende boeken bij. Leest u thuis
ook extra voor?

We merken nog steeds dat er te vaak zaken op en om
het schoolplein vernield zijn. We overwegen om
camera’s te plaatsen om eventuele schade te kunnen
verhalen. Het schoolplein is eigenlijk verboden terrein!

Rooster oud papier
Maanden

Fietsen
Regelmatig zien we dat er na schooltijd nog fietsen
blijven staan in het fietsenhok. Wilt u erop toezien dat
de fietsen meegenomen worden?

Ouder 1

Ouder 2

16 november 2019

Henk de Vries

Rudy Ham

18 januari 2020

Jeffrey Balsala

Geert Bouwmeester

21 maart 2020

Martin van der Weide

Dhr. Luchies

16 mei 2020

René Zomer

Ronald Doldersum

18 juli 2020

Martin van der Weide

Wim Meilink

Nieuws uit groep 5/6
Deze week hebben we de eerste wereldoriëntatietoets gemaakt. Het was een geschiedenis toets over de
prehistorie en de tijd van de hunebedbouwers. De kinderen hebben hem allemaal goed gemaakt! Dat komt
goed uit want vrijdag a.s. gaan we naar het hunebedmuseum in Borger. Kunnen we eens kijken of wat wij
geleerd hebben ook echt klopt!
Op ons doelenbord hangt een “nieuw” doel; Tafeldiploma halen! Alle kinderen moeten weer flink aan de
studie. De één iets meer dan de andere, maar we gaan er allemaal voor! Het zou fijn zijn wanneer de ouders
gaan helpen met oefenen.
Juf Marissa loopt stage bij ons in de groep. Zij oefent met Snappet en het lesgeven aan een combinatiegroep.
Voor het knutselcircuit van vrijdagmiddag werken we in het thema “de jungle”. Juf Anita heeft een
geheimzinnig plan met…..wc rolletjes! Wilt u de lege rolletjes bewaren en meegeven naar school? Alvast
bedankt!
Omgekeerde 10 minutengesprekken
Op dinsdag 8 oktober houden we een nieuw soort oudergesprekken. Ouders weten heel goed hoe hun
kind(eren) het beste leren en welke vorm van begeleiden goed werkt. Voor leerkrachten is het een kans om
gebruik te maken van die kennis. We laten de ouders daarom aan het woord. Zij kunnen ook aangeven wat ze
van leerkrachten verwachten. Zo komen we aan de term “omgekeerde” 10 minutengesprekken. Natuurlijk gaat
het er uiteindelijk om dat we als leerkracht en ouders samen afspraken maken. Leerkrachten kunnen ook
aangeven wat zij van kinderen en van de ouders verwachten. U krijgt nog een brief met extra uitleg. Een week
ervoor (op 1 oktober) krijgen alle ouders een persoonlijke uitnodiging.

Belangrijke data
Klik hier voor de kalender op de website
Woensdag 25 september - Kinderpostzegels
Donderdag 26 september – inloop groep 1/2
Vrijdag 27 september – groep 5/6 Hunebedmuseum
Kinderboeken - 2 tot 13 oktober
Dinsdag 8 oktober – omgekeerde 10 minutengesprekken
Dinsdag 15 oktober – Uitgave nieuwsbrief 3
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober

Laatste nieuws!
Altijd te vinden op:
www.dezwarm.nl
Aanmelden/afmelden voor
deze nieuwsbrief kan daar
ook. De groepen houden u ook
hier ook op de hoogte van de
activiteiten in de klas.

