Nieuwsbrief

Schooljaar 2018-2019

Nummer 13

Belangrijke data:
Dinsdag 12 t/m donderdag 14 maart

Vrijdagmiddag 15 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart

Maandag 18 maart
Week 12
Maandag 25 maart
Vrijdagmiddag 29 maart
Maandag 1 april, groep 1 t/m 8
Woensdag 3 april, groep 1 t/m 8
Zondag 14 april
Maandag 15 en dinsdag 16 april
Dinsdag 16 en woensdag 17 april
Woensdag 17 april

Donderdag 18 april
Woensdag 8 mei
Woensdag 22 mei 2019
Woensdag 3 juli

Rapportgesprekken, leerlingen van groep 6
en 7 gaan weer mee. Groep 8 heeft al op 13
februari gesprekken gehad.
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 de Lentekriebels
Les media 4 voor de groepen 3 en 4. Gym
vervalt.
Techniekmiddag groep 7 en 8
Kijkochtend voor ouders (zie info verderop)
Kijkochtend voor ouders
Unicefloop
IEP toets groep 7
Eindtoets IEP groep 8
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
1 t/m 4.
Tijden: 10.45 tot 12.15
Dag van het geloof!
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
Bezoek kinderkoor uit Oeganda (zie verdere
info in de nieuwsbrief)

NL Doet
NL Doet is dit jaar op vrijdagmiddag 15 maart van 13.00 tot 15.00 uur. Gezien het onstuimige weer
op het moment gaan we het programma iets wijzigen deze middag. De buitenklussen kunnen niet
doorgaan. Maar de ramen binnen wassen moet lukken! Dat gaan we dan ook mooi doen.
•
•
•
•

Ramen wassen binnen. Dus veel moeders die met een emmer, spons en trekker onze ramen
weer kunnen laten blinken.
Kluisjes afnemen en uitnemen.
De nieuwe kasten in de bovenbouw aan de bovenkant schoonmaken.
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. Om deze reden hebben de groepen 2, 5 en 8
deze dag vrij. De andere groepen moeten wel naar school.

Kijkochtenden voor ouders, maandag 1 en woensdag 3 april
Wij stellen het op prijs dat ouders op een positieve wijze betrokken worden bij school. Op de
professor Titus Brandsma doen we dat op verschillende manieren zoals de ouderapp, nieuwsbrieven,
de kennismakingsavond, rapport gesprekken of schoolvieringen. Dit keer willen we u letterlijk
welkom heten tijdens de lesactiviteiten in de klas van uw zoon/ dochter. We willen u graag een beeld
geven van het reilen en zeilen in de klas. Dat kan uiteraard niet allemaal tegelijk, zoveel ruimte en
stoelen hebben we niet eens. Deze kijkochtenden vinden dan ook op twee verschillende ochtenden
plaats waar u zich al ouder voor een half uurtje kunt intekenen. We zetten de volgende tijden
beschikbaar:
•
•
•
•

8.30-9.00 uur (groep 1 t/m 8)
9.15-9.45 uur (groep 1 t/m 8)
10.45-11.15 uur (groep 1 t/m 8)
11.15-11.45 uur (groep 3 t/m 8)

Vanaf maandag 18 maart hangen er intekenlijsten op de deur bij de verschillende groepen. Om alles
in goede banen te leiden vragen we het volgende:
•
•
•
•

Één ouder per kind (anders wordt het heel druk in de groepen)
Gelieve geen foto’s maken in de klas (niet iedereen mag op de foto)
De mobieltjes van ouders graag uit (is logisch mogen de leerlingen ook niet)
De regels van de klas aanhouden (lekker meedoen tijdens een vraag, stil wanneer dat
gevraagd wordt etc.)

Op deze wijze kunt u ervaren hoe een gewone lesdag eruitziet van uw zoon of dochter. Er wordt dus
ook gewoon lesgegeven. Na dat half uurtje staat er in het speellokaal koffie of thee voor u klaar. Op
de maandag zal Juf Miranda aanschuiven en op de woensdag zal juf Tamara er dan zijn.

Week van de Lentekriebels
De week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het basisonderwijs en vindt plaats
van 18 t/m 22 maart 2019. De scholen geven dan gedurende een week verschillende lessen over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen vertrouwd
met dit thema. Dit jaar staat het thema ‘Anders!’ centraal. Het is een breed thema en gaat over
seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking.
Iedereen is daarin uniek. De Week van de Lentekriebels is tevens een mooie aanleiding om ook thuis
erover in gesprek te gaan.

Woensdag 3 juli, bezoek kinderkoor uit Oeganda (vooraankondiging)
Het duurt nog even maar we kregen een uniek aanbod van een kinderkoor uit Oeganda. Het
kinderkoor UP4S uit Oeganda komt naar Nederland en komt ook een bezoek brengen aan de Titus
Brandsma.
‘s Morgens gaan er verschillende workshops gegeven worden in alle klassen. Denk aan Afrikaanse
dans en zang, djembe en een Afrikaans spel. Vervolgens gaan we gezamenlijk eten. Die middag gaan
we wat langer door zodat het koor een gastoptreden kan verzorgen voor alle (groot) ouders en
andere belangstellenden. In overleg met de kerk zal dit gastoptreden in de kerk gaan plaatsvinden.
Ook zorgt het koor nog voor een leuke Afrikaanse markt waar ze Oegandese souvenirs verkopen voor
iedereen.
Om deze reden gaan we de woensdag langer door maar dan vervalt de laatste schooldag.
Donderdag 12 juli zal dan al de laatste schooldag zijn. Vanaf 15.00 uur zijn dan alle kinderen al vrij.
Hiermee vervalt ook de Vossenjacht voor dit schooljaar. Maar daar hebben we een uniek evenement
voor in de plaats gekregen.
De komende tijd zullen we u hier nog meer over informeren.

Boekenmarkt
Afgelopen woensdag was de
boekenmarkt. Het was een groot succes.
In totaal waren er meer dan 600 boeken
te koop. Groep 6 had het speellokaal
mooi ingericht en overal waren tafels,
bankjes en matten met mooie boeken.
Ook was er een tafel met boekenleggers.
Van tevoren had groep 6 al mooie
posters gemaakt. De opkomst was
daardoor ook groot en er zijn heel veel
kinderen en ouders die boeken hebben
gekocht.

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!!!!

Wie ben ik? Groep 3 en 4.
De eerste les maakten de kinderen foto’s van elkaar terwijl ze emoties uitbeelden.

De tweede les maakten ze foto’s van elkaar waarop ze werden uitgebeeld met een voorwerp van
hun hobby of hun toekomstig beroep. Het waren twee geslaagde ochtenden met enthousiaste
kinderen.

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 28 maart 2019

