Nieuwsbrief

Schooljaar 2018-2019

Nummer 7

Belangrijke data:
Vrijdag 7 december
Woensdag 12 december 12.15-13.15 uur
Dinsdag 18 december 19.00-20.00
Woensdag 19 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
2019
Donderdag 10 januari 2019
Dinsdag 15 januari
Week 3
Maandag 28 januari
Donderdagavond 31 januari

Woensdag 17 april 2019

Woensdag 22 mei 2019

Vanaf 8.30 tot 10.30 versieren van de school
in kerstsfeer.
Informatiemiddag “Tim en Flapoor” groep 2
Examen/presentatie avond
weerbaarheidstraining groep 8.
Kerstviering in de kerk, aanvang 8.45 uur.
Iedereen is welkom
Kerstfeest op school, ‘s avonds
‘foute’ kersttruien dag
Opruimen van de school vanaf 12.00 uur
Vele handen maken licht werk!
Kerstvakantie vanaf 12.00 uur
Informatie-avond VO, groep 8
Diploma uitreiking “Samen Weerbaar”( was
eerst een andere datum)
Schoolschoonmaak
Natte gymles groep 6
Informatie ouderavond; informatieavond
over verschillende schooltijden verzorgd
door Kees Rosier.
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
1 t/m 4.
Tijden: 10.45 tot 12.15
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
5 t/m 8 Tijden: 10.45 tot 12.15

Ervaringen: Oudercontactavonden groep 6 t/m 8 met leerlingen erbij.
Toen ik bij juf kwam voor mijn eerste rapportgesprek moest ik haar een hand geven dat had onze juf
ons verteld die middag. Daarna ging ze ons vragen stellen en ook hadden we een rapport gemaakt
over ons zelf. De juf had hetzelfde rapport ook ingevuld. Deze rapporten gingen we voorlezen aan
onze ouders. Dat was heel leuk. Omdat ik de eerste van de klas was moest ik de volgende dag in de
klas vertellen hoe dit rapportgesprek was gegaan.
Groetjes Evi Grotentraast
Vorige week hebben we de eerste rapportgesprekken gehad op school. Dit keer moest ik mee met
mijn ouders. In het begin vond ik het heeeel spannend en had ik rode wangen. Maar toen het
eenmaal was begonnen was het totaal niet meer spannend. Ik heb veel dingen gezegd die mijn papa
en mama niet goed wisten over mij. Aan het einde wisten papa en mama dus meer dan eerst.
Groetjes Fleur Gombert

Hierbij ook nog wat ervaringen van een aantal moeders:
Indy groep 7 Meester Ingmar.
Indy vond het spannend, dan valt ze redelijk stil. Ze werd positief benaderd, en kreeg mooie
complimenten over haar samenwerking. De rapportcijfers die ze zichzelf had gegeven, kwamen
overeen met de werkelijke rapportcijfers. Als Indy mocht kiezen, is ze liever niet aanwezig bij het
gesprek. Ze vindt het moeilijk om over zichzelf te praten.
Kenji groep 6 juf Leonie.
Ook Kenji vond het spannend, gaf hij toe toen Leonie ernaar vroeg. Het werd een heel leuk gesprek,
over hemzelf en de klas, en Kenji bloeide helemaal op. Leonie stimuleerde hem ook heel leuk om Kenji
zijn ‘truucje’ te laten gebruiken. (Rustiger werken, i.p.v snel willen). Kenji vond het erg leuk, en was er
helemaal vol van.
Ikzelf vond het mooi dat de kinderen beiden echt ‘gezien’ worden. Dat ze gemotiveerd worden, en ook
een beetje naar zichzelf laten kijken.
Ysanne
Splinter groep 7 Meester Ingmar
Voor het eerst mocht mijn zoon Splinter mee naar het voortgangsgesprek.
In plaats van over je kind te praten praat je nu samen met de leerkracht over het rapport.
Aan de hand van een rapport/vragenlijst wat het kind zelf mocht invullen, kreeg je als ouder een goed
inzicht over het functioneren van je kind in de klas, waar hij trots op is en waar de komende tijd nog
aan gewerkt moet worden.
Door de vragen die gesteld werden aan mijn zoon kreeg ik het idee dat er kritisch naar hem wordt
gekeken en als ouder was het (soms) ook wel een eye-opener😄
Annet van Halen

Bee-Bot in de plusgroep
In de plusgroep zijn we bezig met de Bee-Bot. Dat is een opdracht waar we
mee bezig zijn voor groep 3 om ze meer woorden te laten leren. Het is wel
moeilijk want je moet een handleiding maken die groep 3 begrijpt. Ze hebben
ook nog niet alle letters gehad dus dat maakt het extra moeilijk.
Bee-Bot is een rijdende bij waar allemaal knopjes op staan. We hopen
natuurlijk dat groep 3 de Bee-Bot heel leuk vindt. Als we dit onderwerp hebben
afgerond dan komt er een ander onderwerp.

dit is de bee-bot
Groetjes Iris, Marjolein, Sharon en Stan.

Juf Kirsten stelt zich voor!
Mijn naam is Kirsten Rijfkogel.
Na de voorjaarsvakantie ga ik juf Lea vervangen. Ik ben dan op
woensdag, donderdag en vrijdag in groep 5.
Tot die tijd zal ik een aantal woensdagen komen om de groep te leren
kennen.
Ik ben 28 jaar en woon (nu nog) in Klazienaveen.
Ik zit bij toneelvereniging Kruudmoes en ben regisseur. Mijn hobby's
zijn sporten; fitnessen en bij mooi weer skeeler ik graag.
Ook mag ik graag creatief bezig zijn en ben ik momenteel druk aan
het klussen in mijn eerste huisje in Weiteveen.
Ik verheug me op de invalklus op de Titus Brandsma en hoop een
leerzame en leuke tijd te hebben met de kinderen.
Groetjes
Juf Kirsten

Sint
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer terug naar Spanje, maar wat hebben we
genoten! Woensdag kwamen ze bij ons op school langs. In een prachtige
cabrio met chauffeur werd de Sinterklaas naar onze school gereden. Op het
schoolplein stonden de kinderen en de ouders al gespannen te wachten op
Sinterklaas en zijn pieten. Het was een zeer geslaagde ochtend; blije
kinderen, mooie surprises en heerlijk snoepgoed! We kijken alweer uit naar
volgend jaar! We willen iedereen die mee heeft geholpen om het feest te
organiseren via deze weg nog eens heel hartelijk bedanken! Super!

Informatiemiddag Tim en Flapoor groep 2
Woensdag 12 december om 12.15 uur wordt er een informatiemiddag gehouden voor alle ouders
van groep 2.
Tijdens deze informatiemiddag zal er uitleg gegeven worden over de sociale vaardigheidstraining
“Tim en Flapoor”.
Na de kerstvakantie zullen we starten met 14 lessen. Deze worden gegeven op de maandagmiddag
door de groepsleerkracht en de School Maatschappelijk Werker, Els Boesveld. In de klas gaan we hier
aandacht aan besteden, maar ook thuis is er “huiswerk”. Els adviseert alle ouders om te komen
tijdens de informatiemiddag. Tijdens dit uur wordt er een uitleg gegeven over het programma.

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 woensdag ochtend 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!!!!

Kerst
Vanaf donderdag 6 december hangen we de lijsten weer op de deuren van de klas waarop de ouders
en kinderen kunnen aangeven wat ze gaan maken voor het kerstbuffet. U krijgt deze week ook nog
een aparte brief mee. Alleen de oudste leerlingen ( van het gezin) krijgen deze brief mee.
Stel dat u zelf die avond verhinderd bent om te komen, dan mag een opa/oma, broer/zus of andere
verzorger ook als begeleiding mee!

‘Foute’ kersttruien dag
Op donderdag 20 december houden we een ‘foute’ kersttruien dag. Trek
allemaal je foute kersttrui aan! Een ’foute’ kersttrui is niet echt fout
maar meer een mooie kersttrui die je niet snel echt aan zou trekken naar
je school of werk. Het is niet verplicht maar leek ons wel grappig.

Versiergroep App
We willen graag in samenwerking met ouders van de OR een app aanmaken waarin
ouders/verzorgers zitten die het leuk vinden om de school een paar keer per jaar te versieren.
Daarbij denken we aan Sinterklaas, Kerst, Wintertijd, Pasen, Lente, Zomer, Herfst etc. Onder
schooltijd kunnen ouders/verzorgers dan met elkaar de school aankleden. Alle oudste kinderen
krijgen binnenkort een brief mee naar huis met daarop een antwoordenstrookje. Heeft u interesse in
de werkgroep “school versieren” en zou u graag in de app willen, vul dan het formulier in en geef het
aan de groepsleerkracht.

Oproep ouders versieren kerst en opruimen.
Op vrijdag 7 december van 8.30 tot 10.30 willen we de school weer in kerstsfeer brengen. Wij hopen
op veel enthousiaste ouders, want dan is het een kleine klus! Hierbij moet u denken aan kerstbomen
opzetten en versieren, lampjes ophangen, kerstversiering ophangen. De leerkrachten regelen hun
eigen lokaal, de ouders vragen wij om de gang aan te kleden. Graag tot vrijdag 8.30......de koffie/thee
staat klaar!
Op vrijdag 21 december willen we dan ook alles weer opruimen. Ook hiervoor zijn wij op zoek naar
ouders die ons willen helpen. We starten dan weer om 8.30 tot 10.30.
Graag tot dan!

Zorgzaken
Wist u dat.....









Wij in januari 2019 starten met de midden toetsen van Cito voor de groepen 3 t/m 8.
De groepen 1-2 geen Cito toetsen meer maken, maar zij deze toets wel kunnen gebruiken als
ze meer gegevens nodig hebben. Zij resultaten bijhouden in hun observatiesysteem
Onderbouwd.
De groepen 3 t/m 8 dit schooljaar geen woordenschat toets meer maken. Wij hebben deze
keuze gemaakt, omdat wij de resultaten van deze toets onvoldoende kunnen gebruiken bij
de analyse. In een analyse bekijken wij als team hoe wij t.o.v. andere scholen scoren.
De groepen 3 t/m 8 wel nog de Cito spelling, rekenen, begrijpend lezen, drie minuten toets
(lezen op woordniveau) en de Avi toets ( lezen op tekstniveau) maken.
Dit schooljaar het begrijpend lezen een speerpunt is en wij als team scholing en
klassenbezoeken hebben ingezet om de resultaten te verbeteren.
Cito toetsen ons een beeld geven hoe de leerling t.o.v. de rest van de kinderen in Nederland
scoort.

Jeugdcross recreatiegebied Schoonhoven
Op zondag 27 januari vindt er een hardloopcross plaats in recreatiegebied Schoonhoven te
Hollandscheveld. De jeugdcross is een hardloopwedstrijd waarbij je in de bosrijke omgeving een
uitdagend en onverhard parcours loopt van 500 m, 1 km of 2 km. De organisatie is in handen van
Sportief Hoogeveen en de Snelle Rakkers. Je kunt je gratis aanmelden voor de volgende afstanden.
11.00 uur - jeugd t/m 9 jaar, 500 m
11.15 uur - 10 t/m 12 jaar, 1 km
11.30 uur - 13 t/m 15 jaar, 2 km
Elke deelnemer krijgt een medaille. De snelste jongens en meiden per afstand krijgen er natuurlijk
een in de kleuren, goud, zilver of brons.
Je kunt je in het paviljoen vanaf een uur voor de wedstrijd inschrijven voor de wedstrijd. Handiger is
om je van tevoren online in te schrijven. Dit kan via www.ambtenarencross.nl
De sluiting van de inschrijving is 15 minuten voor de aanvang van de te lopen afstand.
Met vriendelijke groet,
Frank Schuurman
Sportfunctionaris | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
06-55470112 | f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl

Trefwoord
Met Trefwoord werken we van 3 december tot de kerstvakantie rond het thema “Meetellen”. Tellen
en rekenen is belangrijk om te leren in school. Maar even zo belangrijk is voor kinderen het gevoel
dat ze meetellen. Dat ze gezien en gehoord worden. Het is een basisbehoefte van elk mens.
De werkelijkheid is vaak anders. Vaak voelen mensen en groepen zich achtergesteld, niet serieus
genomen. Tellen zij nog mee?

In de joodse, christelijke en humanistische traditie wordt er juist speciaal aandacht gevraagd voor
mensen die kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld armoede, ziekte, oorlog, eenzaamheid. Hoe zorgen we
ervoor dat ook zij meetellen?
Aftellen naar Kerstmis
Op zondag 2 december begint voor christenen de Advent. Vier weken aftellen naar Kerstmis door
elke week een kaars op de adventskrans aan te steken.
Kinderen bereiden zich met het thema “Meetellen” voor op het kerstfeest. Ze staan stil bij de vraag
wat het voor mensen betekent om mee te tellen. Ze denken na over wat “niet meetellen” met
mensen doet.
Kerstmis is zo midden in de winter een feest van knusse gezelligheid. Helaas geldt dat niet voor
iedereen. Er zijn mensen die moeten werken, die geen huis of thuis hebben. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat ze wel meetellen?
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 20 december 2018

