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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Stakingsdag
Gister zijn we met een deel van de collega’s naar Groningen geweest om te staken. Het was
een geweldige opkomst en hieruit blijkt maar weer hoe zeer het leeft.
De eerste concrete stappen voorwaarts worden nu gezet. Er wordt extra geld vrijgemaakt
om aan de slag te gaan met de werkdruk. Onze grootste zorg blijft op dit moment het
aantrekken van nieuwe leerkrachten, zodat er voor de kinderen nu en in de toekomst
kwalitatief goed onderwijs door bevoegde mensen kan worden gegeven. Hiervoor zullen de
lonen omhoog moeten om aan te sluiten bij andere HBO opleidingen. De sector
basisonderwijs loopt nog steeds achter t.o.v. de andere HBO opleidingen. Op 14 maart zullen
in andere provincies de scholen het werk neerleggen.
Vreedzame school- kletskaarten
De eerste lessen zijn allemaal achter de rug. In de groepen worden al veel opstekers
uitgedeeld en zijn we nogmaals druk met de regels en afspraken. In de bijlage vind u
kletskaarten van de Vreedzame school. Dit zijn kaarten om met uw kind te bespreken.
Het sluit aan bij wat uw kind op school ook heeft gehad. Op deze manier kunt u als ouder
een mooi gesprek voeren wat aansluit bij waar we het op school over hebben. Deze
kletskaarten zijn bedoeld voor de groepen 1 t/m 6.

Meesters en Juffendag
Woensdag 21 februari vieren we de hele ochtend met de hele school de meester en
juffendag. Op deze dag vieren alle meesters en juffen hun verjaardag. De kinderen hoeven
geen eten en drinken mee te nemen.
Met elkaar gaan we er weer een hele gezellige feestelijke dag van maken.
Zoals iedere jaar gaan we weer met het spaarvarken rond bij de klassen om
geld in te zamelen voor een mooi doel i.p.v. cadeautjes te geven.
Ieder kind mag een bedrag in het spaarvarken stoppen.
Afgelopen schooljaar hadden we als goede doel ‘De Nierstichting`.
Dit jaar hebben we als goede doel Metakids. Bruce en Jimmy hebben een
zusje met een metabole ziekte.
De leerlingen mogen ook verkleed naar school komen, passend bij het thema. Dit jaar
hebben we het thema ` Olympische Winterspelen. `
Hieronder een stukje dat Jimmy en Bruce hebben geschreven:
Even voorstellen:
Onze namen zijn Bruce en Jimmy Groen en zitten in groep 2 en 8. We zijn 5 en 11 jaar.
Ons zusje Maud heeft metabole ziekte waarvoor geen behandeling is. Hieronder is een korte
samenvatting te lezen van de ziekte. Wij hopen een mooie opbrengst te halen voor Metakids.
Metakids doet veel onderzoek naar deze ziekte.
Metabole ziekten: een korte uitleg
Bij kinderen met een metabole ziekte gaat er iets mis in de chemische processen van hun
lichaam. Vaak ontbreekt een eiwit, waardoor het lichaam voedingsstoffen niet goed
opneemt of afvalstoffen niet goed afbreekt. In Nederland zijn er meer dan 10.000 gezinnen
met één of zelfs meer kinderen met een metabole ziekte. Heel vaak is er geen behandeling
mogelijk.
Groetjes van Jimmy en Bruce.

Remco Heite schaaktoernooi
We wensen alle kinderen die zaterdag in Wolvega meedoen aan het schaaktoernooi heel erg
veel succes toe!

OPEN DAG
Op 21 maart staan onze deuren weer open voor ouders en belangstellenden. Dit geldt voor
ouders die hun kind op school willen aanmelden , maar ook wanneer uw kind al op school
zit, bent u deze ochtend welkom tussen 10.45 en 11.45 uur.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en 2
Nieuw thema: De astronaut
Na de voorjaarsvakantie zullen we in de groepen 1 en 2 werken over het boek ‘De astronaut’
van Liesbet Slegers. Tijdens dit project gaan we met astronaut Axel de ruimte in! We leren
alles over raketten, aftellen, planeten en hoe je in de ruimte leeft en werkt. We zullen 3
weken lang over dit thema werken.
Groep 6
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