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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Telefonische bereikbaarheid
We zijn gelukkig inmiddels telefonisch weer goed bereikbaar met 3 telefoons.

Voetbaldoeltjes
Op het voetbalveldje hebben we 2 voetbaldoeltjes geplaatst tijdens de voorjaarsvakantie. 2
leerlingen uit groep 7 mochten het eerste schot op doel plaatsen, aangezien het hun idee was om er
doeltjes te plaatsen.

Publiekscollege
U heeft afgelopen week in de mail een uitnodiging ontvangen voor 12 maart om aanwezig te zijn bij
het publiekscollege. Mocht u hierheen willen kunt u zich opgeven bij bianka.vdberg@comprix.nl
Audit
Gisterochtend hebben we aan het bestuur een presentatie gegeven n.a.v. de audit. Ze waren erg
tevreden over de wijze waarop we de aanbevelingen gaan oppakken in het komende schoolplan

2019-2022. Een mooi moment om hiermee aan de slag te gaan. We zullen met name investeren in de
leesmotivatie en het pedagogisch klimaat (met behulp van Vreedzame School en BLP)
Extra formatie groep 1
Doordat het aantal leerlingen in groep 1 enorm groeit hebben we vanaf 1 april tot de zomervakantie
recht op groeiformatie. Dit hadden we aangevraagd bij ons bestuur en dit is toegekend. Dit houdt in
dat we vanaf 1 april de hele week een extra onderwijsassistent erbij hebben in deze groep. De
invulling hiervan wordt door het stafbureau geregeld. We zijn hier natuurlijk enorm blij mee dat er de
hele week extra handen in de klas komen.

Sportdag
Woensdag 10 april is het tijd voor onze jaarlijkse sportdag. Het zal dezelfde opzet krijgen als vorig
jaar. Een verschil is wel dat deze sportieve dag begint om 9.00 uur en duurt tot 12.00 uur. We gaan
ervan uit dat de leerlingen ‘s morgens naar het Sportpark De Steegde worden gebracht en hier ‘s
middags weer worden opgehaald.
Ook dit jaar zal er een beroep worden gedaan op u als ouder/verzorger, zodat we er met elkaar een
geslaagde, sportieve dag van kunnen maken. De oproep voor ouderhulp volgt.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1
Mediatie
De komende drie dinsdagen (5, 12 en 19 maart) zal juf Yvonne mediatietraining geven aan leerlingen
van groep 7 en 8. De training duurt van 9.00 tot 11.00 uur. Op die momenten zullen juf Mariska en
juf Gerda in de klas zijn. De rest van de dag is juf Yvonne er weer.
Groep 1/2
De rapportgesprekken van groep 1 /2 konden doordat ik ziek was niet doorgaan.
Deze gesprekken wil ik verplaatsen naar 11 en 12 maart. De gesprekken van 11 februari vinden dan
plaats op 11 maart en de gesprekken van 12 februari worden verplaatst naar 12 maart.
Mocht dit problemen opleveren dan hoor ik dat graag en kunnen we samen een oplossing zoeken.
Verjaardag juf.
Op 14 maart wil ik samen met de kinderen mijn verjaardag vieren. De kinderen mogen dan verkleed
op school komen.
Groep 1 en groep 1 / 2
Nieuw thema
Vanaf deze week werken we aan een nieuw thema: Haas en mol zoeken een uitweg. De basis van het
thema is het boek ‘Haas en mol zoeken een uitweg’. Haas is daarin aan de overkant van de snelweg
terecht gekomen en wil terug naar zijn eigen kant. Hij durft de oversteek niet meer te maken. De
leerlingen zullen gaan helpen met het bedenken van oplossingen, om Haas weer veilig aan de
overkant te krijgen. Het is een thema vol techniek, waarin de leerlingen oplossingsgericht leren
denken.
Huiswerk
Groep 4
Rekenen
Groep 5
Groep 6
Geschiedenis

tafel van 4

dinsdag 5 maart

thema 6.2

dinsdag 12 maart

Schoolreis
We hebben een datum gepland voor het schoolreisje van groep 5/6. Dit jaar gaan we naar
Drouwenerzand op dinsdag 25 juni! Verdere informatie volgt.
Groep 7
Vrijdag 8 maart gaan de kinderen van groep 7 naar Oyfo in Hengelo. We gaan hier met de bus
naartoe. De bus vertrekt om 8.15 uur. De kinderen worden om 8.05 - 8.10 uur op school verwacht.
De kinderen nemen op deze dag hun eigen pauzehap en lunch mee. Rond 16.15 uur zullen we weer
op school zijn.
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