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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Zoals u deze week heeft kunnen lezen in de extra mail zal de school op

vrijdag 15 maart

gesloten blijven.
Panelouders
Afgelopen dinsdagavond hebben we weer een goed panelgesprek weten te voeren met zeer
betrokken ouders.
We hebben het gehad over de schoonmaak op school en de bekostiging hiervan.
Daarnaast hebben we het gehad over het vervallen van de gesprekken met ouders in november en in
april. Dit is een bewuste keus van school geweest om dit aan te passen. We houden in september
voortaan kennismakingsgesprekken en in februari en juni rapportgesprekken. Wanneer een ouder
graag eerder informatie wil, kan hij / zij natuurlijk altijd even contact zoeken met de betreffende
leerkrachten.

Ook hebben we het gehad over beleid en afspraken i.v.m. de WhatsApp via de contactouder. Er
mogen in ieder geval geen foto’s in de app gedeeld worden en ook is de app alleen voor zakelijk
gebruik. Dus niet op elke reactie een reactie zoals een duimpje etc. Dit wordt als zeer storend
ervaren. Puur praktisch. Niet elke groep heeft WhatsApp. Dit is een keus van de contactouder en de
groep.
De samenwerking met Riemsoord staat even op een lager pitje, gezien de zorgzwaarte bij Riemsoord.
Ik probeer een overleg met de activiteitenbegeleidster te plannen om te kijken wat nog wel mogelijk
is. Anders moeten we misschien op zoek naar alternatieven.
Meer groen op het schoolplein. Dit kan helaas niet zomaar, (hoewel het natuurlijk heel mooi staat),
omdat de kosten van onderhoud dan ook uit het schoolbudget moeten komen en deze middelen
hebben we gewoonweg niet.
Telefonische bereikbaarheid
Deze is nog steeds heel slecht en niet achterhaald. Na de voorjaarsvakantie komen op maandag en
dinsdag installateurs om de nieuwe verbinding tot stand te brengen en dan werken we met een
andere provider en hebben we weer 3 telefoons i.p.v. 1 telefoon. We hopen dat het dan echt beter
gaat. Tot die tijd graag mailen met school, mocht u ons niet te pakken krijgen.

Voorleeskampioen
Komende maandag zal Merijn voor ons meedoen aan de regionale voorronde van de
voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Oosterwolde. We wensen hem enorm veel succes toe
natuurlijk!!!

Mediatie
Net als andere jaren gaan we weer mediatoren opleiden. Nu doen we dat echter op de manier van
de Vreedzame School.
Er worden 10 kinderen uit groep 7 en 10 kinderen uit groep 8 gekozen en opgeleid. Per tweetal
hebben ze wekelijks 1 dag dienst tijdens de pauzes.
Dit schooljaar vindt de training plaats in de periode van 5 t/m 19 maart. Voorafgaand aan de training
wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen die gevraagd worden om
leerling-mediator te worden. Kinderen solliciteren voor deze taak en de hele groep heeft er een
belangrijke stem in welke kinderen opgeleid worden. Na de training kunt u in school zien welke
leerling-mediatoren ‘dienst’ hebben op een bepaalde dag.
In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien hoe goed
kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.
Yvonne en Sientje

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1
Thema: trouwen.
Met veel plezier werken we nu al bijna twee weken over het thema ‘trouwen’. Op vrijdag 15 februari
zullen we ook in de klas gaan trouwen, compleet met een bruidstaart, ‘champagne’, ringen en een
fotograaf. De kinderen mogen deze dag in mooie feestkleding op school komen.
Groep 3
De afgelopen week zijn de kinderen alweer gestart met kern 6. In kern 6 komen de volgende
woorden en letters aan bod:
Woorden: geit, uil, pauw, duif en ei
Letters: g, ui, au, f, ei
Na kern 6 kennen de kinderen bijna alle letters en klanken. Dit gaan we toetsen m.b.v. de
Wintersignalering. Hierbij wordt gekeken of de kinderen ook daadwerkelijk de letters hebben
geautomatiseerd en of ze de woorden vlot kunnen lezen.
Bij deze wintersignalering hoort ook de Cito toets DMT en AVI, waarbij de kinderen op verschillende
niveaus woorden en teksten moeten lezen op tijd.
Aangezien de kinderen op dit moment nog niet alle letters aangeboden hebben gekregen hebben wij
besloten de Cito voor spelling en DMT uit te stellen tot na kern 6.
Dit betekent ook dat er op het eerste rapport, die de kinderen 8 februari mee krijgen, geen score zal
staan van deze Cito toetsen. Tegen de tijd dat we de gegevens hebben van deze toetsen, wordt u op
de hoogte gesteld van de resultaten van uw kind.
Mieke en Annette
Groep 5
Engels

toets Unit 3

maandag 11 februari

Groep 6
Topo

Toets Drenthe

donderdag 28 februari

EXTERN
Hallo,
Jongens en meisjes komen jullie ook meehelpen de natuur een beetje te ondersteunen?
De Historische Vereniging Appelscha biedt jullie de mogelijkheid om op
donderdag 21 februari 2019
tijdens de voorjaarsvakantie
nestkastjes te timmeren onder deskundige leiding van
Liekele Stoker,Fedde van der Berg, Johan Klunder en Lammert Veen
Voor materiaal wordt gezorgd.
Jongens en meisjes vanaf 8 jaar zijn welkom.
Gaarne zien wij jouw opgave tegemoet voor 7 februari 2019 bij het HVA secretariaat
info@hvappelscha.nl of 0516-432159.
Plaats van handeling: De Hoolten Klinte
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Bosberg 1 8426 GJ
Aanvang: 14.00 uur. Kosten : € 2.00 per kind (incl. ranja)

In de voorjaarsvakantie is het weer tijd voor Help Pake & Beppe De Vakantie Door! Van 19
t/m 22 februari 2019 organiseert het UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal de
droge voeten tour.
Niet alleen pakes en beppes zijn welkom ook vaders, moeders, ooms, tantes, buurmannen
en buurvrouwen mogen mee. Graag zelfs, want ‘op vertoon’ van een betalende volwassene
hebben kinderen t/m 12 jaar gratis entree! (max. 3 kinderen per volwassene)

Vakantiespelweek Ooststellingwerf
De boekjes voor de spelweek zijn weer uitgedeeld. Zou u de opgaveformulieren voor de
voorjaarsvakantie willen inleveren bij de meester of juf. Na de vakantie worden de
opgaveformulieren opgehaald. U kunt uw kind ook aanmelden via de website.
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