Nieuwsbrief

Schooljaar 2018-2019

Nummer 12

Belangrijke data:
Vrijdag 1 maart
Groep 1 is welkom die dag!!!

Maandag 4 maart
Woensdag 6 maart
Donderdag 7 maart (11.15-14.00)
Vrijdag 8 maart
Maandag 11 maart
Maandag 11 maart
Dinsdag 12 t/m donderdag 14 maart

Woensdag 13 maart
Vrijdagmiddag 15 maart
Vrijdag 15 maart
Vrijdag 15 maart

Maandag 18 maart
Week 12
Maandag 25 maart
Vrijdagmiddag 29 maart
Week 14
Zondag 14 april
Woensdag 17 april 2019

Woensdag 8 mei
Woensdag 22 mei 2019

Carnaval op de Titus Brandsma
1 t/m 4 van 8.30 tot 12.00 uur
5 t/m 7 van 13.00 tot 15.00 uur
Groep 8 de hele dag
Les media 1 voor groep 3 en 4. Gym vervalt.
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!
Techniekmiddag groep 7 en 8 in Ruinen
(bij terugkomst vrij!)
2e rapport gaat mee
Les media 2 voor de groepen 3 en 4. Gym
vervalt.
Les leescirkel 2 gegeven door Aletta van de
bibliotheek voor groep vier.
Rapportgesprekken, leerlingen van groep 6
en 7 gaan weer mee. Groep 8 heeft al op 13
februari gesprekken gehad.
Boekenmarkt in het speellokaal, vanaf 11.45
tot 12.45 uur
NL-Doet op school, veel hulp van ouders
nodig.
Groep vier bezoekt de bibliotheek en maakt
kennis met illustrator Vera de Backker.
Is een landelijke stakingsdag. De school gaat
niet dicht maar staken blijft een individueel
recht.
Les media 3 voor de groepen 3 en 4. Gym
vervalt.
Week van het geloof!
Les media 4 voor de groepen 3 en 4. Gym
vervalt.
Techniekmiddag groep 7 en 8
Kijkweek voor ouders.
Unicefloop
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
1 t/m 4.
Tijden: 10.45 tot 12.15
Kwartfinale Johan Cruyff jongens groep 8 in
Enschede.
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
5 t/m 8 Tijden: 10.45 tot 12.15

NL Doet
NL Doet is dit jaar op vrijdagmiddag 15 maart van 13.00 tot 16.00 uur. Zet deze vast al in uw agenda,
we hebben daar weer handige vaders en moeders voor nodig. We hebben de volgende klussen in
gedachten:
•
•
•

Schuurtje vervangen op het kleuterplein. Dus veel handige vaders/ opa’s.
Ramen wassen buiten en binnen. Dus veel moeders die met een emmer, spons en trekker
onze ramen weer kunnen laten blinken.
Bij de kleuters wat extra schoonmaken.

Geef je op bij Manja Koster, onze voorzitter van de OR. Stuur haar een mailtje
mrm.koster@gmail.com
Alvast bedankt!

Landelijke stakingsdag op 15 maart
De school gaat niet in het geheel dicht die dag. Maar iedereen heeft uiteraard individueel
stakingsrecht en mag hier gebruik van maken. Vervangers mag je die dag niet inzetten dus het kan
voorkomen dat we klassen naar huis moeten sturen. We zijn aan het inventariseren welke collega’s
gebruik willen maken van het stakingsrecht en welke gevolgen dat kan hebben voor de groepen. We
gaan dit communiceren per mail of de ouderapp. Dat proberen we zo snel mogelijk te doen.

Techniek in Ruinen (groep 7 en 8)
Op donderdag 7 maart gaan de groepen 7 en 8 voor het vak techniek naar Ruinen. Wij zijn voor het
vervoer ouders nodig die kunnen rijden. Op dit moment hebben we nog niet genoeg! We vertrekken
om 10.50 uur en zullen om ongeveer 14.15 uur terug zijn op school. Omdat er deze dag een continurooster is, zijn de leerlingen om 14.15 uur vrij. Wilt u zorgen dat uw zoon of dochter een lunchpakket
mee heeft voor tussen de middag.

Boekenmarkt
Op woensdag 13 maart organiseert groep 6 een boekenmarkt! De markt is open van 11.45 uur tot
12.45 uur en het is in de speelzaal. Er worden allerlei boeken verkocht zoals; prentenboeken,
stripboeken, leesboeken, kinderboeken, volwassen boeken, kleuterboeken etc. Een gedeelte van de
opbrengst is voor de klassenpot van groep 6. Voor de leerlingen van groep 6 is het fijn als u met
kleingeld zou kunnen betalen. Flink veel muntgeld meenemen dus.
Iedereen is welkom en we hopen u allen te zien op deze gezellige middag!

Leerlingenraad
Wij de leerlingenraad werden vrijdag 25-1-19 geïnterviewd door de gemeente Hoogeveen. Dat
interview ging over muziekles hoe wij het zouden vinden als we daar meer van krijgen. Clare (zij was
de interviewer) ging ons allemaal vragen stellen zoals: wat vinden jullie het leukst aan muziekles of
hoe vaak heb je muziekles. Aan het eind moesten we nog een keer binnenlopen want aan het begin
werd dat niet gefilmd en dat wordt aan het filmpje vast geplakt. Dat filmpje wordt ook in de Tamboer
gepresenteerd, waar misschien koningin Maxima bij is.

Groetjes de Leerlingenraad!

Oproep TSO ouders
We zijn nog steeds dringend op zoek naar nieuwe TSO ouders. Het is flexibel, je hoeft echt niet elke
week te kunnen en uiteraard tegen een vergoeding.
Graag melden bij Natascha Jonkman: tsocoordinatortbschool@gmail.com

Verslag bijeenkomst ouderavond 31 januari 2019
Even nog alle voordelen en nadelen zoals besproken op deze avond voor u op een rijtje.

huidige model
woensdagmidd
ag vrij
4x 8:30 - 15:00
1x 8:30 - 12:15
Nu 30
stemmen (van
de 80)
Continurooster
woensdagmidd
ag vrij
4x 8:30 - 14:30
1x 8:30 - 12:15

Voordelen

Nadelen

Vragen?

-kind kan thuis eten
-duidelijkheid
-kinderen/ouders
hebben keuze waar te
eten
-tijd om te spelen
tussen de
middag(langere
pauze)
-minder BSO
-team 1 uur pauze
-team kan
middagprogramma
voorbereiden in pauze
-meer rust/ritme
-duidelijkheid
-meer sociale
contacten
-kinderen behouden
hun concentratie
-sluit beter aan op
sport
-aansluiting op meer
scholen in Hoogeveen;
gezamenlijke
naschoolse activiteiten
beter
kunnen plannen

-onrust
-haasten tussen de
middag bij eten thuis
-onduidelijkheid
-conflicten in pauzes
(bij buitenspel, laatste
- kwartier, tussen
kinderen
-lange dagen voor
kleuters (onderbouw)
-tekort BSO ouders

-haken nieuwe ouders
af als ze weten van
ons huidige model
-hoe wordt de TSO
opgelost?
-voor wie is het
voordeel?
(kun je ouders
verplichten mee te
werken aan de TSO?)
-zijn er dan problemen
met het huidige
model?

-missen vrije
vrijdagmiddag groep 1
-nog steeds geen vaste
regelmaat
-korte eetpauze
leerkracht
-later het halve uur
pauze (volgend op de
het lesgedeelte)
-verplicht eten op
school
-andere organisatie
qua werk zowel voor
ouders als voor
leerkrachten

-15 minuten eten en
30 minuten spelen,
-kan de pauze ook drie
kwartier duren?
pauze personeel?
-moet je niet wachten
op meer onderzoek,
i.p.v. te snel te
beslissen over welk
model?
-enquête?
-structuur en
duidelijkheid is
belangrijk voor het
bepalen van het te
kiezen rooster;
Jeanette Doornenbal
-aanleiding voor het
overstappen naar een
continurooster?
Meestal van ouders,
soms vanuit personeel

5 gelijke dagen
5x 8:30 - 14:00!

Hoorns model
kinderen groep
1 t/m 8 gelijk
4x 8:30 - 14:15!
1x 8:30 - 12:15

-meer regelmaat
-elke dag is gelijk, voor
alle kinderen
-voorbereiding VO

-minder inzetbare
uren?
-leerkrachten spreken
tijdens het lesgedeelte
de collega’s bijna niet
meer
-verspreide
lunchtijden
-5 keer overblijf
-kortere pauzes

-alle kinderen
vrijdagmiddag vrijdag

-te lange dagen voor
de kleuters

-Wat zijn de
ervaringen van andere
ouders en personeel
en kinderen van
andere (Catent)scholen (in
Hoogeveen)?
-ben je inderdaad, als
leerkracht, eerder vrij?
-hoe delen de
leerkrachten hun
pauzes in?
-is er een proefperiode
mogelijk?
-bijvoorbeeld 1 week?
Ook hoe de kinderen
dit beleven
In een groep:
-voorkeur tijden
ouders 8:30-14:00
-voorkeur
leerkrachten 8:0013:30

7 tot 7

Bioritme

33e sponsorloop 14 april 2018
Schrijf je in voor de Unicefloop
Wil jij dit jaar ook meedoen aan de Unicefloop in Hoogeveen? Schrijf je dan nu in op
www.cascaderun.nl. Ieder jaar is het weer een groot feest en wordt er veel geld ingezameld voor het
goede doel van Unicef. Dit jaar is de sponsorloop op zondag 15 april, dezelfde dag als de Cascaderun,

tussen 9:45 en 12:30 uur. Het geld dat jij inzamelt, wordt gebruikt door UNICEF om in actie te komen
tegen kinderen die moesten vluchten omdat hun land in oorlog is. Met het geld dat jij inzamelt, kan
Unicef zorgen dat deze kinderen veilig zijn, gezonde voeding krijgen, naar de dokter kunnen en naar
school gaan.
Wat ga je doen?
Je loopt samen met leeftijdsgenootjes zoveel mogelijk rondjes over een parcours voor het
gemeentehuis. Kinderen uit groep 1 en 2 lopen 6 minuten, groep 3 t/m 5 lopen 10 minuten en groep
6 t/m 8 lopen 15 minuten. Je zoekt zoveel mogelijk sponsors zoals bijvoorbeeld je ouders, buren,
opa’s en oma’s die jou per rondje betalen. Hoe meer rondjes je loopt, hoe meer geld jij inzamelt
voor het goede doel. Als beloning krijg je een speldje of een schoentje van UNICEF en een prachtig
hardloopshirt.

Goede doel

Schrijf je dan in voor donderdag 14 maart op www.cascaderun.nl. Er kunnen maximaal 1600
kinderen meedoen. Schrijf je dus zo snel mogelijk in, want vol is vol. Eind maart krijg je via school
een envelop met een lijst waarmee jij sponsors kunt zoeken.
Eind maart krijg je ook een mail met meer informatie. Hierin staat bijv. wanneer jij je startnummer
moet ophalen, hoe laat je moet starten tijdens de Unicefloop en hoe je het sponsorgeld moet
inleveren. Ook staat de informatie op www.cascaderun.nl
Met hartelijke groet,
Regionaal Comité Unicef Hoogeveen e.o. unicefhoogeveen@ziggo.nl

Opvoedparty
In samenwerking met het SWW (Stichting Welzijnswerk) gaan we in een
informele sfeer een opvoedparty organiseren. Het afgelopen jaar was het
thema van de koffieochtend “Mediawijsheid” en dit keer willen we samen met
alle ouders een opvoedparty organiseren. Tijdens deze ochtend gaan we samen
met elkaar aan de hand van stellingen in gesprek over opvoeden en wat er
allemaal bij komt kijken. Het doel is dat we van elkaar kunnen leren! Onder het
genot van een kopje koffie/thee gaan we met elkaar in gesprek. Lijkt dit u leuk,
kom dan gezellig! We hebben het aan het einde van de woensdagochtend
gepland, zodat u daarna direct de kinderen kunt meenemen.
Tamara Broeksmit (IB) en Els Boesveld (SMW) begeleiden deze ochtend.

Data:
Groepen 1 t/m 4 17 april 2019 10.45 tot 12.15
Groepen 5 t/m 8 22 mei 2019 10.45 tot 12.15
Dus noteer het in de agenda!!!!

Koningsspelen
Vrijdag 12 april zijn dit jaar de Koningsspelen, op deze morgen hebben we hulp nodig van ouders om
groepjes te begeleiden tijdens de spelletjes. Verdere informatie volgt nog, maar noteer deze datum
alvast in je agenda!

Sport- en cultuurkamp 2019
De Drentse gemeenten Hoogeveen en De Wolden en Welzijn de Wolden organiseren komend zomer
weer het sport- en cultuurkamp. Een week lang worden gezellige, sportieve en culturele activiteiten
georganiseerd voor basisschoolkinderen uit de twee gemeenten. Dit jaar vindt het kamp plaats in De
Wijk.
Voor wie wordt het sport- en cultuurkamp georganiseerd?
Het kamp is bedoeld voor kinderen uit de basisschoolgroepen drie tot en met acht uit Hoogeveen en
De Wolden. Het kamp wordt georganiseerd voor kinderen die in de zomervakantie om verschillende
redenen niet op vakantie gaan. Denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde
financiële mogelijkheden. Wij bieden deze kinderen de mogelijkheid om in de zomervakantie een
week lang gratis georganiseerde activiteiten te komen doen. Alle kinderen die na de zomervakantie
naar groep drie gaan of voor de zomervakantie nog in groep acht zitten zijn welkom.
Wat houdt het sport- en cultuurkamp in?
Van maandag- tot vrijdagmiddag verblijven de kinderen in en rondom De Wijk. In sporthal De
Slenken worden slaapruimtes ingericht, waar de kinderen op hun eigen luchtbedden slapen. Overdag
zijn er sportclinics en cultuurworkshops, maar bijvoorbeeld ook spelletjes, zwemactiviteiten en een
bonte avond. De kinderen worden ingedeeld in groepjes met leeftijdsgenoten, die begeleid worden
door sportfunctionarissen, jongerenwerkers en vrijwilligers. Tijdens de week is er aandacht voor een
gezonde leefstijl, worden kinderen gecoacht op hun gedrag en zijn er professionals die met kinderen
kunnen praten als het even niet zo lekker gaat. Voorop staat echter altijd dat het een leuke
vakantieweek is.
In het kort:
Wat: Het sport- en cultuurkamp 2019
Wie: Kinderen uit groep 3 t/m 8 die niet op vakantie kunnen
Waar: Sporthal De Slenken, H. Tillemaweg 63A in De Wijk
Wanneer: maandag 12 augustus t/m vrijdag 16 augustus
Kosten: Geen
Aanmelden of meer informatie?

Aanmelden voor het kamp kan per e-mail bij Yvonne Hooijer (De Wolden) of Frank Schuurman
(Hoogeveen). U krijgt dan een aanmeldformulier toegestuurd. Wilt u liever het formulier op papier
ontvangen of samen invullen, geef dit dan aan bij de aanmelding. Vragen over het kamp zijn
natuurlijk welkom en kunt u stellen via onderstaande contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Hooijer
Jongerenwerk
Welzijn De Wolden
T: 06-13759747
E: yvonnehooijer@ welzijndewolden.nl
Nienke IJmker
Sportfunctionaris SWO
De Wolden Hoogeveen
T: 06-52302770
E: n.ijmker@ dewoldenhoogeveen.nl
Frank Schuurman
Sportfunctionaris SWO
De Wolden Hoogeveen
T: 06-55470112
E: f.schuurman@ dewoldenhoogeveen.nl

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 14 maart 2019

