Weekjournaal nr. 5
Peter en de Wolf

2018-2019

Vrijdagochtend 19 oktober zijn de leerlingen uit de bovenbouw naar het sprookje
van Peter en de Wolf geweest in de Bonifatiuskerk te Oldeberkoop. De dieren in
het sprookje werden vertolkt door de instrumenten van het Amsterdams Wind
Quintet. Het was een bijzondere belevenis op een sfeervolle locatie.

Zakelijk ouderavond
Noteer alvast in uw agenda:
maandag 5 november is de zakelijke ouderavond.
De avond start om 19.30u in school.
Als bijlage de agenda voor de zakelijke ouderavond.

Ouder Vereniging zoekt nieuwe leden
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.
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 Madelon

RietNymf groep 6 en 8
Groep 6 en 8 gaan donderdagochtend 22 november naar de RietNymf. Het thema van deze keer is herfst/dier. De
leerlingen vertrekken om 10.30u op de fiets vanaf school. Nicolien heeft zich opgegeven om mee te fietsen.

Nationaal Schoolontbijt
Vrijdag 9 november doen wij mee met het Nationaal School Ontbijt. Alle leerlingen mogen om 08.30 uur in hun
pyjama naar school komen. 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 11.15u. We zijn op zoek naar
ouders die de leerlingen om 11.15u kunnen halen en weer naar school kunnen brengen. U kunt zich opgeven bij juf
Inez of Juf Cobie.

Oudergesprekken
Op maandagmiddag en –avond 19 november vinden er oudergesprekken plaats. Deze gesprekken gaan voornamelijk
over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
Als u voorkeur heeft voor de middag of avond kunt u dat deze week aan de leerkrachten van uw kind(eren) kenbaar
maken of via de mail aangeven. We proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.
Er gaat voor ons als leerkrachten het een en ander veranderen op het gebied van ICT. Op maandagmiddag 19
november is hierover een ingelaste cursus voor de leerkrachten waar wij graag aan willen deelnemen. Deze cursus is
van 15.00u – 16.00u op de Aventurijn te Munnekeburen. Door deze cursus kan het zijn dat we niet alle gesprekken
op de maandag kunnen voeren. Het zou kunnen dat we hierom een aantal gesprekken op dinsdag 20 november
laten plaatsvinden.

Volgende weekjournaal
Het eerste weekjournaal van schooljaar 2018 - 2019 zal op maandag 12 november 2018 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1: Verkiezingen voor de oudervereniging
Bijlage 2: Agenda zakelijke ouderavond

Agenda
November
3
5
8
9
12
13
14
15
19
22
26
December
5
10
11
14
15
20
24
Januari
7
14
17
21
31

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

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
28

Oud papier
Weekjournaal
Studiedag – alle leerlingen vrij
Remco Heite schaaktoernooi
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Weekjournaal
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema winter/mens

Maart
11
20
23
25
30

Weekjournaal
Open dag
Oud papier
Weekjournaal
Lammetjesdag

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

