Weekjournaal nr. 4
RietNymf groep 1 en 2

2018-2019

Afgelopen donderdag, 11 november, zijn groep 1 en 2 naar de Rietnymf
geweest. We hebben het over gewervelde en ongewervelde dieren gehad en
over insecten en spinnen. Ook hebben we met elkaar een groot spinnenweb
gemaakt en zijn we naar buiten geweest om insecten en spinnen te zoeken. Het
was weer een leerzame morgen.

Schoolplein
Vorige week hebben een aantal ouders en kinderen ons schoolplein bladvrij en
onkruidvrij gemaakt. Het ziet er weer netjes uit! Hartelijk bedankt voor het opruimen.

Kinderboekenweek
Afgelopen weken zijn wij bezig geweest met het thema: ‘Vriendschap, kom erbij!’ We hebben veel gedaan. Zo
hebben de kinderen van de bovenbouw de onderbouw kinderen voorgelezen. Zijn er anoniem speeladvertenties
geplaatst door de onderbouw, waar de bovenbouw een advertentie uit mocht kiezen. Zijn er
vriendschapsarmbandjes en vriendschapsboekjes gemaakt. Zijn er dierenvriendjes gekleid. Is er voorgelezen door de
leerkrachten in de groepen en hebben de bovenbouw kinderen de boekenkasten, samen met een ouder, weer up to
date gemaakt! Als afsluiting hebben de kinderen met ouders en ouderen gezellige spelletjes gedaan, in het kader:
“Kom erbij!”

Peter en de Wolf
Aanstaande vrijdag gaan de leerlingen van de bovenbouw naar het concert van het
Amsterdam Wind Quintet. Dit Quintet voert het sprookje van Peter en de Wolf uit.
Hiervoor zoeken we nog 2 auto's (en begeleiders). Kunt u aanstaande vrijdag rijden,
dan kunt u dit doorgeven aan meester Ger of juf Lilian. De exacte tijden zullen we
communiceren, zodra deze bij ons bekend zijn.
Het Amsterdam Wind Quintet speelt sinds 2011 de educatieve kindervoorstelling Peter en de
Wolf in samenwerking met verteller/zangeres Talitha van der Spek. Deze interactieve
voorstelling met als doelgroep kinderen van het primair onderwijs duurt 45 minuten en vindt
plaats op VRIJDAG 19 OKTOBER in de sfeervolle Bonifatiuskerk in Oldeberkoop. Na afloop
krijgen de kinderen een kleine attentie mee, gerelateerd aan de voorstelling.
In Peter en de Wolf worden de dieren en mensen door een eigen instrument uitgebeeld: De
vogel wordt gespeeld door de fluit, de eend door de hobo, de kat door de klarinet, de wolf

door de hoorn en opa wordt gespeeld door de fagot. Een spannend sprookje, waarbij Peter in het bos bij het huis van zijn
opa allerlei avonturen beleeft......

Zakelijk ouderavond (herhaling)
Noteer alvast in uw agenda:
maandag 5 november is de zakelijke ouderavond.
De avond start om 19.30u in school.

Ouder Vereniging zoekt nieuwe leden (herhaling)
Verkiezingen voor de oudervereniging
In de Oudervereniging zijn er vacatures ontstaan.
In de Oudervereniging zijn twee leden aftredend en niet herkiesbaar. Hiervoor zoeken we een nieuwe kandidaten.
De OV zoekt nieuwe leden die onze huidige voorzitter en penningmeester volgend jaar kunnen vervangen.
U kunt zich voor deze functies in de OV aanmelden tot en met maandag 22 oktober.
Wat doet de Oudervereniging?
De oudervereniging zou je kunnen omschrijven als een soort activiteitencommissie. Zij ondersteunt het team o.a. bij
feesten als Sinterklaas en Kerst. De leden van de Oudervereniging helpen diverse activiteiten en evenementen te
organiseren. Zij organiseren het ophalen van het oud papier, zorgen voor de sportkleding, enz. De Oudervereniging
bestaat uit 5 ouders en 2 leden vanuit het team. Zij vergaderen 5 á 6 keer per jaar. Dit jaar zijn aftredend en niet
herkiesbaar
OV
OV

-

Mieke Hoekstra
Arthur Hoffmann

Als bijlage een opgave strookje. Deze kunt u op school inleveren.

Oud papier
Op zaterdag 3 november wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Datum
Route West
Route Oost
De Meenthe, Sasweg, PS weg
3 november 2018
Dijkman
De Kroon
Rijkers
Spijksma
E.J. de Boer
Junte

RietNymf groep 3,4,5
Groep 3, 4 en 5 gaan donderdagochtend 8 november naar de RietNymf. Het thema van deze keer is herfst/dier. We
vertrekken om 10.45u vanaf school. Rijders voor deze keer zijn Nicolien, Sandra en

Nationaal Schoolontbijt
Vrijdag 9 november doen wij mee met het Nationaal School Ontbijt. Met alle groepen gaan we samen ontbijten in
het speellokaal.

Drempelonderzoek
De leerlingen van groep 8 zijn het traject van de advisering voor het voortgezet onderwijs ingaan. Op dinsdag 13
november zal het drempelonderzoek worden afgenomen bij groep 8. Het drempelonderzoek wordt niet meer
gebruikt als eindtoets, maar om de leerlingen voor te bereiden op de eindtoets van A-Vision die we zullen afnemen
in april 2019. Naast de voorbereiding is dit ook een mooi moment om de ontwikkeling van de leerlingen van groep 8
nog beter in beeld te krijgen.

14 november studiedag
Op woensdag 14 november zijn alle leerlingen vrij in het kader van een studiedag samen met de collega’s van de
Lamer. Deze dag staat in het teken van sociale veiligheid op school.

Sprookje
Dit schooljaar wordt voor de allerlaatste keer het Sinterklaassprookje opgevoerd in het dorpshuis van Ter Idzard. Net
als in voorgaande jaren zal juf Marjan hier een rol in spelen. Juf Marjan wordt vervangen door juf Klaasje.
De leerlingen van groep 3,4,5 en 6 zijn op donderdagochtend 15 november aan de beurt om te komen kijken. De
leerlingen worden om 08.50 uur verwacht in Dorpshuis de Bult in Ter Idzard en hoeven dus niet eerst naar school te
komen. Om 09.00uur zal het sprookje beginnen. De verwachte eindtijd ligt op ongeveer 11.15 uur. We zijn op zoek
naar ouders die de leerlingen kunnen halen en weer naar school kunnen brengen. U kunt zich opgeven bij juf Inez.

Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie.
We wensen u alvast een fijne week toe met veel mooie dagen om
van de prachtige natuur te kunnen genieten.

Volgende weekjournaal
Het eerste weekjournaal van schooljaar 2018 - 2019 zal op maandag 29 oktober 2018 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1: Verkiezingen voor de oudervereniging
Bijlage 2: Poster activiteiten van de Steense in de Herfstvakantie
Bijlage 3: Poster zwemvierdaagse

Bijlage 4: Uitnodiging het puberbrein – een handleiding

Agenda
Oktober
15
19
22 - 28
29

November
3
5
8
9
12
13
14
15
19
22
26
December
5
10
11
14
15
20
24

Weekjournaal
Groep 6 – 8 voorstelling ‘Peter en de Wolf’
Herfstvakantie
Start school
Weekjournaal

Oud papier
Zakelijke ouderavond
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema herfst/dier
Nationaal schoolontbijt
Weekjournaal
Drempelonderzoek
Studiedag; alle leerlingen vrij
Sprookje
Oudergesprekken – sociaal emotionele ontwikkeling
11.00u RietNymf groep 6 – 8 – thema herfst/dier
Weekjournaal

Sinterklaas
Weekjournaal
Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs te Munnekeburen voor ouders en
leerlingen
Herdenking monument
Oud papier
Kersviering
Start kerstvakantie

Januari
7

31

Start school
Weekjournaal
Start toetsweek 1
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema winter/mens
Start toetsweek 2
Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 6-8 – thema winter/mens

Februari
2
4
7
9
14
18 - 24
25

Oud papier
Weekjournaal
Studiedag – alle leerlingen vrij
Remco Heite schaaktoernooi
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Weekjournaal

Maart
11
14
20
23
25

Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema lente/plant
Open dag
Oud papier
Weekjournaal

14
17
21

April
8
10
11
12
15
19
21 - 22
23
25
27
29 – 5 mei

Weekjournaal
Schoolvoetbal
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema lente/plant
Koningsspelen
Laatste keer gym in de Steense
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Pasen
Eindtoets Route 8
Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema lente/plant
Koningsdag
Meivakantie

Mei
6
14
15
16
18
20
30 - 31
Juni
3
6
9 - 10
11 - 14
11
17
20
Juli
1

Start school
Weekjournaal
Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
Schoolkorfbaltoernooi
11.00u RietNymf groep 6-8 – thema zomer / milieu
Oud papier
Weekjournaal
Hemelvaart

Start toetsweek 1
Weekjournaal
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema zomer / milieu
Pinksteren
Avondvierdaagse
Start toetsweek 2
Start toetsweek 3
Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema zomer / milieu

13

Studiedag – alle leerlingen vrij
Weekjournaal
Oud papier
Oudergesprekken
Weekjournaal
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag – alle leerlingen 12.00u vrijdag
11.30u uitglijden groep 8
Start zomervakantie

Augustus
21

Oud papier

6
8
11
12

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie@obsdelantscheene.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Hanneke Bruinenberg

