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Nieuws OV (oudervereniging)

Wij zoeken op zeer korte termijn een penningmeester voor de OV.
Onze penningmeester stopt na 4 jaar. Zij wil tot de zomervakantie ondersteuning bieden en stopt
daarna definitief.
Wat verwachten wij van een penningmeester?
1 keer per maand bij de OV vergadering aanwezig zijn
financiële taken (declaraties doen, vrijwillige ouderbijdrage enz.)
1 keer per jaar een financieel verslag maken na de kascontrole
Meedoen met de OV taken mag, maar is niet noodzakelijk!
Wil je alleen de financiële taken op je nemen dan is dat prima!

En dan nog een nieuwtje, ook de voorzitter stopt per het nieuwe schooljaar na 3 jaar.
Hiervoor zijn we dus op zoek naar een enthousiaste ouder die het leuk vindt om met een gezellige
groep mensen leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren.

Bij vragen over de functies en bij interesse graag mailen naar:

cindyposthumus76@gmail.com

Wil je eerst een vergadering bijwonen om te kijken hoe het gaat, dan ben je altijd welkom.
Meld je dan aan bij bovenstaand mailadres!!
Groeten Cindy Posthumus (voorzitter oudervereniging)

Wat wel weer erg leuk is om te vertellen is dat Elske bij de OV is gekomen.
Zij zal zich even voorstellen:

Hallo allemaal, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Elske Schurer. Ik ben getrouwd met Maurice
en we hebben 2 kinderen. Remco (7) zit in groep 4 en Fenna (4) zit net in groep 1. Omdat ik het leuk
vind om betrokken te zijn op school , hielp ik al veel bij activiteiten. Daarom lijkt mij deelname aan
de OV een leuke aansluiting en uitdaging daarop.

Elske heeft ook een vergadering bijgewoond en besloot nadien bij de OV te blijven.
We hebben alleen nog geen kandidaten voor penningmeester en voorzitter.
Denk je nou het lijkt me erg leuk, maar heb geen idee wat het inhoudt en wat de OV allemaal doet
dan ben je helemaal vrij om een keer aanwezig te zijn bij de vergadering.

Hopelijk tot snel!!

Met vriendelijke groeten de Oudervereniging!!!!!

Bij vragen over de functies en bij interesse graag mailen naar:

cindyposthumus76@gmail.com

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.
Voorleeswedstrijd
Komende dinsdagavond zal Merijn onze school vertegenwoordigen tijdens de finale van de
voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Oosterwolde. Heel erg veel succes Merijn!
Stakingsdag
Vrijdag 15 maart zal de hele school dicht zijn i.v.m. de landelijke staking. Er is deze dag geen les.

Open dag
Op 20 maart houden we onze jaarlijkse open dag voor nieuwe ouders die een keer willen kijken hoe
wij op onze school werken.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1
Mediatie
De komende twee dinsdagen ( 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. Als verjaardagscadeau mogen de kinderen geld in het spaarvarken stoppen, voor
het goede doel. (Dit doen we bij alle groepen). Het goede doel wordt binnenkort bekend gemaakt.
Juf Yda
Groep 1 en groep 1 / 2
Nieuw thema
We zijn gestart met het 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 6
Spelling
Geschiedenis

blok 6
thema 6.2

maandag 11 maart
dinsdag 12 maart
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