Nieuwsbrief

Schooljaar 2018-2019

Nummer 6

Belangrijke data:
Vrijdag 16 t/m 23 november
Maandag 19 t/m donderdag 22 november
Vrijdag 23 november
Maandag 26 november
Woensdag 28 november
Woensdag 5 december
Woensdag 12 december 12.15-13.15 uur
Dinsdag 18 december 19.00-20.00
Woensdag 19 december
Woensdag 19 december
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
2019
Donderdag 10 januari
Week 3
Maandag 28 januari
Donderdagavond 31 januari

Week van de mediawijsheid groep 8
Voortgangsgesprekken ouders en
leerkrachten.
Studiedag, leerlingen groep 2 zijn vrij.
Sinterklaashuis groep 3 en 4
Handbaltoernooi groep 5 en 6
Sinterklaasfeest
Informatiemiddag “Tim en Flapoor” groep 2
Examen/presentatie avond
weerbaarheidstraining groep 8.
Kerstviering in de kerk, aanvang 8.45 uur.
Iedereen is welkom
Christmas Dinner samen met ouders/
verzorgers 17.45 tot 20.00 uur
Kerstvakantie
Informatie-avond VO, groep 8
Schoolschoonmaak, onderbouw.
Natte gymles groep 6
Informatie ouderavond; informatieavond
over verschillende schooltijden verzorgd
door Kees Rosier.

Onze school heeft de schoolapp
Onze school is overgegaan naar de nieuwe SchoolApp. Ouders kunnen hierbij
reageren op berichten die leerkrachten plaatsen. Hiermee kun je foto‘s
ontvangen, nieuws van de groep ontvangen, de kalender inzien etc.
U gaat hiervoor naar de website: www.tbschool.nl en dan naar oudersoudercommunicatie, hier kunt u de instructievideo registratie vinden. Hierin
worden ook alle stappen nog duidelijk uitgelegd. Klik hier . (Ctrl + Enter)
Verder heeft u nog de activicatiecode nodig van de school en dat is: tbschool!
Wil het toch nog niet lukken u kunt u vragen stellen bij onze ict-coördinator
Nelleke Slagter, leerkracht groep 8.
Opmerking: de meeste ouders hebben zich vorig schooljaar al geregistreerd in de ouderapp voor de
oudergesprekken. U heeft u dan niet nog een keer registeren maar wel de instructie volgen over de
app die je op de telefoon moet downloaden.

Sinterklaas komt langs op school
Op woensdag 5 december krijgt de Titus Brandsma hoog bezoek. De Sinterklaas met zijn zwarte
pieten komen langs. Gelieve die dag geen auto parkeren voor de school omdat we dan beter de
Sinterklaas kunnen ontvangen. Ook hoeven alle leerlingen die dag geen fruittas mee te nemen.
Groepen 1 t/m 8 zijn allemaal om 12.15 uur vrij.

Hulp gezocht
De school is supermooi versierd in sinterklaassfeer door hulpouders tijdens de ouderhulpavond!
Leerkrachten, kinderen, ouders en bezoekers hebben ervan genoten! Maar woensdag 5 december
komt er weer een eind aan dit geweldige feest en gaan we richting kerst. Daarom zoeken we mensen
die woensdag 5 december willen helpen om na kwart over 12 de Sintversiering weer op te ruimen!
Wie zou kunnen helpen mag zich melden bij juf Paulien! Alvast bedankt!

Een cultureel Kerstfeest 2018!
Dit jaar maken we er een kleurrijke kerst van met elkaar. We willen alle ouders/verzorgers samen
met hun kinderen uitnodigen voor een landen buffet op woensdag avond 19 december van 18.00 tot
20.00. Elke groep krijgt een land toegewezen. Aan u de vraag of u weer samen met u kind(eren) iets
wilt maken voor het buffet. Het zou mooi zijn als dit past bij het land van de klas. Hier alvast een
overzicht:
Groep Olijke Olifanten: Nederland
Groep 3: Engeland
Groep 4: Frankrijk
Groep 5: Italië
Groep 6: Verenigde Staten
Groep 7: Spanje
Groep 8: China
Vanaf 6 december hangen we weer een lijst op de deur van de klas waarop u kunt invullen wat u gaat
meenemen voor het buffet. Over de verdere invulling van die avond informeren wij u later nog een
keer.
Maar noteer alvast op de kalender: Woensdag avond 19 december van 18.00 tot 20.00 kerstbuffet
voor leerlingen en ouders!

Kuiertocht 2018
Op zaterdag 29 december 2018 vindt de jaarlijkse Hoogeveense Kuiertocht plaats. Door de
organisatie van deze tocht zijn we benaderd met de vraag of de route ook over ons schoolplein mag
plaatsvinden. Uiteraard hebben we hier positief op gereageerd. Zo’n 2.500 mensen lopen dan langs
onze school, het leek ons daarom een goed plan om de school positief op de kaart zetten. In overleg
met de ouderraad maken we een lint van verlichte potjes op het schoolplein. Tussen de verlichte
potjes door kunnen de wandelaars dan lopen. We zijn dus op zoek naar lege potjes, graag schoon en
zonder etiket. Kunt u inleveren bij de groepsleerkrachten.

Kinderkerstspel 2018 in de kerk
Alle schapen, herders, herbergiers, engelen, Jozef en Maria, opgelet!
Want:
Op maandagavond 24 december om 19.00 uur wordt er tijdens de gezinskerstviering weer een
kinderkerstspel opgevoerd.
Vind jij het leuk om mee te doen? Meld je dan aan!
Er zijn veel rollen, met en zonder tekst, dus altijd iets wat bij je past!
We oefenen drie zaterdagen van 15:30 uur tot 16:45 uur:
•
•
•

8 december
15 december
22 december

En op 24 december, kerstavond zijn we allemaal om 18.00 uur in de kerk zodat we helemaal klaar zijn
als de viering om 19.00 uur begint.
Het wordt vast weer heel mooi, dus nodig je ouders, opa’s en oma’s en alle andere familie en
vrienden uit om te kijken en mee te vieren!
Ook als je wilt zingen of als je een mooi kerstliedje kunt spelen op je instrument ben je van harte
uitgenodigd om aan deze viering mee te werken.
Laat je ouders je gauw opgeven bij:
Carolien ten Caat - Tolj
e-mail: carolien210@hotmail.com

Wist u dat.....over de zorg!
Wist u dat....
•

•
•
•
•

•
•

Wij op onze school samenwerken met een schoolmaatschappelijk werkster, haar naam is Els
Boesveld en zij is werkzaam bij het SWW. Haar collega’s Martijn Vermue en Benjamin Bouw
haar ondersteunen.
Zij 1 keer per maand een overleg heeft met de intern begeleidster Tamara Broeksmit.
Zij de school adviseert, ondersteund en ook actief kan worden ingezet binnen de
groepen/school.
Zij op dit moment betrokken is geweest bij groepen 1-2, 5 en 8 om daar trainingen /hulp op
te zetten zoals Weerbaar naar school, Tim & Flapoor en observaties binnen de groep.
Zij ook individuele kinderen kan helpen door gesprekken aan te gaan en trainingen te
adviseren zoals bijv. Weerbaarheidstrainingen Tim & Flapoor, Alles Kidz, KIES ( kinderen in
echtscheiding etc).
Wij als school koffieochtenden verzorgen in samenwerking met haar en het thema
mediawijsheid afgelopen schooljaar aan bod is geweest.
Wij ook dit schooljaar een koffieochtend willen organiseren met als thema “Opvoed party”.
Hierover volgt snel meer informatie.

Eerste Heilige Communie 19 mei 2019 in Hoogeveen
Ieder jaar bieden wij, de geloofsgemeenschap O.L.V. Visitatie te
Hoogeveen, aan de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen vanaf
groep 4 van de basisschool de mogelijkheid om hun kind te laten
deelnemen aan het sacrament van de Eerste Heilige Communie.
De voorbereiding bestaat uit een aantal ouderavonden en
bijeenkomsten met de kinderen. Uw kind gaat samen met
leeftijdsgenoten op weg naar een nieuwe stap in zijn/haar
geloofsbeleving. U kunt uw kind aanmelden door het
aanmeldingsformulier te sturen naar pastoor P.H.H. Wellen,
Blankenslaan Oost 2a, 7901 BE Hoogeveen of te deponeren in de
brievenbus van de pastorie. U kunt ook de gegevens mailen naar
p.h.h.wellen@hetnet.nl. Graag uw kind vóór 27 december 2018
aanmelden!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouders/verzorgers van
Naam (voor- én achternaam kind) :
Geboortedatum :
Doopnamen :
Doopdatum :
Melden hierbij hun kind(eren) aan voor de Eerste Heilige Communie in 2019
Naam (voor- én achternaam ouders) :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoon :
E-mail :
Na aanmelding zal met u contact worden opgenomen over het voorbereidingstraject

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 6 december 2018

